
  J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 

Bizottsága rendkívüli nyílt üléséről. 

 

A Bizottsági ülés helye: a Városháza gróf Andrássy Gyula termében (3980 Sátoraljaújhely, 

Kossuth tér 5.) 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. február 14. napján 9:00 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 

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag 

 

Az ülésről távol volt: 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Jánosi Attila Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály osztályvezetője 

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 

Jánosi Attila Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály osztályvezetője 

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. 

 

Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban 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 5 tagja, 5 igen 

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

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi 

költségvetésének elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. felügyelőbizottság tagjainak 

megválasztására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

3. Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Szőnyi István bizottsági tag 9:02 órakor megjelent a teremben. 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 

elfogadására 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: a 2022. évi költségvetés tervezet a jogszabályoknak 

megfelelően készült el. Az intézményeknek a költséghatékony gazdálkodást írták elő.  

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy az intézményvezetőknek mennyire 

sikerült a költséghatékonyság, előfordult-e az, hogy valamelyik intézménynek le kellett 

mondania valamiről másik oldalra történő átcsoportosítás miatt. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: a tárgyalások folyamán minden intézményvezető 

költséghatékonyságra próbált törekedni. Kirívó eset nem volt, minden elmaradt tételt pótolni 

fognak amint az önkormányzatnak több bevételi forrása lesz. 

 

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 2022. évi költségvetésének elfogadásáról 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 

9/2022. (II.14.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

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

költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

2.napirendi pont 

Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. felügyelőbizottság tagjainak megválasztására 

 

dr. Terdik Sándor jegyző:  az Újhelyi Gazdálkodási Kft. működéséhez szükség van a 

felügyelőbizottság tagjainak megválasztására. 
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Tekintettel arra, hogy kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta 

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

2022. február 15. napjától 2027. február 15. napjáig az Önkormányzat egyszemélyes 

tulajdonában lévő Újhelyi Gazdálkodási Kft. felügyelőbizottság tagjainak Kracson Norbertet, 

Lukács Tamást és Róth Józsefet válassza meg. 

 

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 

10/2022. (II.14.) határozata  

az Újhelyi Gazdálkodás Kft. felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2022. február 15. napjától 2027. február 15. napjáig az 

Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő Újhelyi Gazdálkodási Kft. felügyelőbizottság 

tagjainak Kracson Norbertet, Lukács Tamást és Róth Józsefet válassza meg. 

 

 

3.napirendi pont 

Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára 

 

 Sátoraljaújhely, Kölcsey utca megállás a járdán fél kerékkel eset vizsgálata 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: a szakmai javaslat alapján nem javasolt a tábla 

kihelyezése. 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: javasolná, hogy a KRESZ 40. § alapján engedélyezzék a bal 

oldalon a járdán történő parkolást átellenben a várakozni tilos táblával. Kéri a bizottságot, hogy 

fogadják el a javaslatát és támogassák. Ez egy családi házas övezet, kialakult gyakorlat és a 

lakókat nem zavarja, ha ott parkolnak. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző:  mivel a jogszabály egyértelműen fogalmaz, és nem engedi, ezért 

nem javasolja az elfogadását. Amennyiben a bizottság másként dönt, a törvényességnek jelzik, 

hogy nem támogatja. 

 

dr. Esztergomy Zoltán bizottsági tag: sok gépjármű van a városban, kevés a parkolóhely, sok 

keskeny utca van, sokan kényelmi szempontból parkolnak ott. 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: a Batsányi utcát tudná felhozni példaként, mivel az is egy 

keskeny utca és mégis ott parkolnak az ott élők. 

 

Stumpf Imre Jánosné: a napirend előterjesztője a jegyző, aki a törvényesség őre, ettől a 

bizottság véleménye eltérhet. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző:  az átruházott hatáskör széleskörű, sok döntés született már 

korábban. A Bizottság szabadon dönthet, azonban felhívja a figyelmet a 

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

bocsátotta átruházott hatáskörben hozzájárul, a Sátoraljaújhely, Kölcsey utca 1538 hrsz-ú 

közterületen, a megállás a járdán fél kerékkel történő parkolási rend kialakításához és az 

utcában elhelyezett és érvényben lévő „várakozni tilos tábla” eltávolításához. 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 4 igen 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

11/2022. (II.14.) határozata  

forgalmi rend felülvizsgálatáról  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

hozzájárul, a Sátoraljaújhely, Kölcsey utca 1538 hrsz-ú közterületen, a megállás a járdán fél 

kerékkel történő parkolási rend kialakításához és az utcában elhelyezett és érvényben lévő 

„várakozni tilos tábla” eltávolításához. 

 

 

 Sátoraljaújhely, Májuskút utca (Adytól felfelé) megállás a járdán fél kerékkel eset 

vizsgálata 

 

Jánosi Attila osztályvezető: nincsenek meg a megfelelő paraméterek ahhoz, hogy javasolni 

tudják. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: mivel nem az ő körzete és a körzet képviselője sincs 

jelen, el tudja fogadni a javaslatot. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző:  megkérdezte Schweitzer Tamás elnök úrtól, hogy véleménye 

szerint csak abban más ez az eset az előzőhöz képest, hogy a körzet képviselője nincs jelen. 

Rengeteget dolgoztak azon, hogy segíteni tudjanak a lakóknak, azonban a jogszabály nem 

engedi. Nem érti, miért van az, hogy az egyik esetben megengedik és szabályt szegnek, a másik 

esetben pedig nem engedélyezik. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: a mostani esetben egy forgalmas útszakaszról van szó, 

ahol sok a gyalogos, a Kölcsey utca esetében 2 családról lenne szó, egy kevésbé forgalmas 

útszakaszon. 

 

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

javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben nem járul hozzá, 

hogy a Sátoraljaújhely, Májuskút utca 2403 hrsz-ú közterületen, a megállás a járdán fél 

kerékkel történő parkolás. 

 

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 

12/2022. (II.14.) határozata 

forgalmi rend felülvizsgálatáról  
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

nem járul hozzá, hogy a Sátoraljaújhely, Májuskút utca 2403 hrsz-ú közterületen, a megállás 

a járdán fél kerékkel történő parkolás. 

 

 

 Sátoraljaújhely, Torzsás utca (Tesco mögötti, új Kalandpark parkoló) „3,5 t 

súlykorlátozó” „kivéve autóbusz” KRESZ táblák kihelyezése, új forgalmi rend 

kialakítása 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: javasolja, hogy támogassák a Tesco mögötti, új 

Kalandpark parkolóban a „3,5 t súlykorlátozó” tábla kihelyezését. 

 

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

javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben hozzájárul, hogy a 

Sátoraljaújhely Tesco mögötti, a Magashegyi Turisztikai és Sportközpont játszótere melletti 

parkoló területén „3,5 t Súlykorlátozó”, „kivéve autóbusz” táblák kihelyezéséhez és új forgalmi 

rend kialakításához. 

 

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 

13/2022. (II.14.) határozata 

forgalmi rend felülvizsgálatáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

hozzájárul, hogy a Sátoraljaújhely Tesco mögötti, a Magashegyi Turisztikai és Sportközpont 

játszótere melletti parkoló területén „3,5 t Súlykorlátozó”, „kivéve autóbusz” táblák 

kihelyezéséhez és új forgalmi rend kialakításához. 

 

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést 9:28 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

         Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi sk.                                            Schweitzer Tamás sk. 

  jegyzőkönyv-hitelesítő                 bizottsági elnök 


