
  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. szeptember 19. napján 9:30 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 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

 

Az ülésről távol volt: 

Jászter Beáta bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Jánosi Attila Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály osztályvezetője 

Eiterer Zoltán SPIE Hungária Kft. üzletág igazgatója 

Sütő Andor SPIE Hungária Kft. képviselője 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Jánosi Attila Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály osztályvezetője 

Eiterer Zoltán SPIE Hungária Kft. üzletág igazgatója 

Sütő Andor SPIE Hungária Kft. képviselője 

 

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 az 1. és 2. napirendi pontot felcserélve 

tárgyalják, illetve 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 6 tagja, 6 igen 

szavazattal – egyhangúlag- elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
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Napirend: 

 

1. Előterjesztés a közvilágítási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 

szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Eiterer Zoltán üzletág igazgató SPIE Hungária Kft. 

2. Előterjesztés a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 

rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Egyebek 

 

Zárt ülésen: 

1. Előterjesztés Díszpolgári Cím adományozására (szóban) 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés Pro Urbe Díj adományozására (szóban) 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a közvilágítási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 

rendelet megalkotására 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: nem kapnak információt az anyagban a más vállalkozók 

által végzett bővítésekről, nem tudja ki üzemelteti azokat. 

  

Eiterer Zoltán üzletág igazgató: fogalmazási probléma lehet, más vállalkozóval kötött 

szerződés alapján más kivitelező is cserélhet kábeleket. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: megkérdezte, hogy a Kalandpark új parkolójának 

világítása milyen módon kerül átadásra és ki üzemelteti majd. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: a Kalandparkhoz tartozik és a területén található, ezért a 

Kalandpark az üzemeltetője. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: ha a város közterületén található a világítás, akkor a SPIE 

Hungária Kft-nek kellene üzemeltetnie. 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: mivel a közforgalom számára megnyitott terület, ezért a 

fenntartójának kell megoldania az üzemeltetést. 

 

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

bizottsági elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási 

karbantartási és javítási munkákról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint 

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 

42/2022. (IX.19.) határozata 
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a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és javítási munkákról 

szóló beszámoló elfogadásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási 

karbantartási és javítási munkákról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint 

fogadja el. 

 

2.napirendi pont 

Előterjesztés a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet 

megalkotására 
 

dr. Terdik Sándor jegyző: a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 

szóló rendelet bő átdolgozáson ment keresztül. Fogalmakkal egészítették ki, a díjkategóriák 

változtak és a díjak növekedtek. Átláthatóbb, modernebb és megfelel a mai kor 

követelményeinek. 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: javasolja, hogy az 5. § (1) bekezdésében az e) és f) kerüljön 

összevonásra, a 6. § (1) bekezdés a) pontja egészüljön ki a Széchenyi térrel, illetve a 27 § (1) 

bekezdés a) pontjában lévő „Mellékútvonalon” kifejezés módosuljon „Közterületen”-re. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: a járműtárolás fogalommeghatározásával van probléma, 

maximum 5 napig engedélyezett a tárolása, azonban a lakók máshol nem tudják tárolni a 

gépjárműveket, nem biztos, hogy mindenki legalább 5 naponta használja azt. 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: a Közterület-felügyelők járják a várost, ők eltudják dönteni, 

hogy melyik az a gépjármű amit ténylegesen nem használnak, csak közterületen tárolják. 

 

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

bizottsági elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 

eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést fogadja el a 

változtatásokkal kiegészítve. 
 

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 

43/2022. (IX.19.) határozata 

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 

eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést fogadja el az alábbi 

változtatásokkal: 

 

1. az 5. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

„a) a közúti közlekedés irányításának céljára szolgáló berendezések elhelyezéséhez,  

b) tüzelő, építőanyagok, továbbá építéshez szükséges segédeszközök közterületen történő 

tárolásához, ha az a 24 órás időtartamot nem haladja meg,  
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c) az önkormányzat vagy fenntartása alatt lévő intézmény által szervezett rendezvényekhez, 

mellékútvonalon történő ideiglenes jellegű járműtároláshoz, amennyiben a tárolás időtartama a 

30 napot nem haladja meg,  

d) közterületen elhelyezett állandó hirdető-berendezésekre, hirdetményekre,  

e) az önkormányzat vagy a fenntartása alatt lévő intézmény építési beruházásával 

kapcsolatosan, építőanyagok, továbbá az építéshez szükséges segédeszközök közterületen 

történő tárolásához, elhelyezéséhez.” 

 

2. a 6. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:  

„a város közúthálózatához tartozó Hősök tere, Kossuth Lajos tér, Széchenyi tér, Táncsics tér 

elnevezésű területekre,” 

 

3. a 27 § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Közterületen, használaton kívüli gépjármű – közterület-használati engedély nélkül – 

legfeljebb 10 napig tárolható” 

 

3.napirendi pont: 

Egyebek 

 

 Behajtási engedély kérelem a 12 tonna össztömeget meghaladó, az Andrássy és 

Társa Kft. tulajdonában lévő tehergépjármű ügyében 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: kérelem érkezett Andrássy László iskolavezető úrtól, a 

társaság tulajdonában lévő tehergépjármű behajtásával kapcsolatban a város 12 tonna 

súlykorlátozással ellátott útszakaszaira vonatkozóan. Kizárólag oktatási célra kérik az 

engedélyt, a járműszerelvény üresen közlekedik, így nem haladja meg a 12 tonna össztömeget. 

Az információk ismeretében javasolt az egyedi behajtási engedély megadása. 

 

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

elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott 

hatáskörben hozzájárul az Andrássy és Társa Kft. tulajdonában lévő, Ivesco típusú (IUT-516 

és XYP-524 forgalmi rendszámú) tehergépjármű szerelvény egyedi behajtási engedélyének 

megadásához, a város 12 tonna súlykorlátozással ellátott útszakaszaira, a kérelemben foglalt 

feltételek szerint. 
 
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 

44/2022. (IX.19.) határozata 

bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

átruházott hatáskörben hozzájárul az Andrássy és Társa Kft. tulajdonában lévő, Ivesco típusú 

(IUT-516 és XYP-524 forgalmi rendszámú) tehergépjármű szerelvény egyedi behajtási 

engedélyének megadásához, a város 12 tonna súlykorlátozással ellátott útszakaszaira, a 

kérelemben foglalt feltételek szerint. 

 

 Intézkedési terv 
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Pasztorniczky István bizottsági tag: megkérdezte, hogy a takarékosságra vonatkozóan 

készült-e intézkedési terv, illetve kapnak-e róla tájékoztatást. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: készült intézkedési terv, amit átküldenek képviselő úr részére. 

 

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

a nyílt ülést 9 óra 57 perckor bezárta, a bizottság a munkáját zárt ülésen folytatta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

        Jászter Beáta                                                     Schweitzer Tamás sk. 

  jegyzőkönyv-hitelesítő          bizottsági elnök 

         távollétében: 

 

 

 

     Kracson Norbert sk. 

        bizottsági tag 

       

 

 

 

 

 


