
  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: 2020. szeptember 21. napján 8:15 órakor 

  

A Bizottság részéről megjelentek: 

 Schweitzer Tamás bizottsági elnök 

Szőnyi István bizottsági tag 

Kracson Norbert bizottsági tag 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

Suhanesz Péter bizottsági tag 

Dr. Esztergomy Zoltán bizottsági tag 

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

 Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási Osztályvezető 

 Bartus Tímea Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási Osztályvezető 

  

Az ülésről távol volt: 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Bartus Tímea Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

 

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.  

 

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

bocsátotta a napirendek elfogadását 

 

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: 

 

Napirend 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására     

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

 

2. Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  
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Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte Tagainé Fabók Tímea osztályvezető asszonyt, van-

e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: elmondta, hogy a módosított költségvetés tartalmazza a  

központi költségvetésből kapott támogatásokat, a közfoglalkoztatási támogatást, ami jelentős összeg. 

A júliusban elfogadott válság költségvetés hiánya nem változott, a 300 millió forintos hiánnyal 

továbbra is számolnak, viszont az egyes folyósításra került támogatások összegével és a kiadások 

összegével módosították a költségvetést, hiszen mind az államháztartásról szóló törvény, mind a 2020. 

évi költségvetési rendelet előírja, hogy évente legalább négy alkalommal kell módosítani a 

költségvetési rendeletet, ez volt a 2. számú módosítás, decemberben lesz a 3. számú és februárban a 4. 

módosítás. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök:  megköszönte osztályvezető asszony kiegészítését. 

 

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

miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

módosításáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 6 igen és 1 nem 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

27/2020. (IX.21.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el.  

 

2.napirendi pont 

Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök:  elmondta, hogy érkezett egy megkeresés közúti tábla 

kihelyezésére vonatkozóan a Hajnal utca 1. szám alatti társasház közös képviselője fordult az 

önkormányzathoz, hogy szemétszállítási napokon, ami ebben az esetben péntek, az ott parkoló autók 

miatt a szemétszállító autó nehezen tud befordulni. Ami megoldás lehet, hogy egy „várakozni tilos” 

közúti jelzőtáblát helyeznének ki, „kivéve szemétszállítás” és „péntek 9-12 óráig” kiegészítő táblákkal. 

Ez azt jelenti, hogy ott, azon a helyen, ahova kihelyezik csak pénteken 9-től 12óráig és kimodottan 

szemétszállításnak ad engedélyt megállni. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy a 1/1975. (II.5.) KPM-BM rendelet ismeretének 

birtokában ülnek a bizottság tagjai, mivel a B kategóriás jogosítvány ennek a jogszabálynak az 

ismeretét feltételezi. Ez egy jó alap arra, hogy a bizottság szakértőként tudjon beszélni. A szóban forgó 

területet először értelmezni kell, ha út, akkor érthető a tábla kihelyezése, viszont ha nem út, akkor egy 
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parkolóba tennének ki várakozni tilos táblát. Úgy gondolja, ha értelmeznék a területet, és egy térnek 

neveznék, ahol a parkolás megengedett talán a festéssel, valamiféle burkolati jellel lehetne megoldani, 

ha nem is a parkolást, de azt, hogy hová nem lehet parkolni. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök:  elmondta, hogy arról van tudomása, hogy a ZHK rendelkezik 

kisebb szemétszállító autóval is. 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: elmondta, hogy az a véleménye, hogy volt már korábban hasonló 

eset, viszont akkor a szolgáltató kérte a tábla kihelyzését, de itt az a furcsa, hogy a közös képviselő 

kérte. Ezért célszerűbb lenne a szolgáltatóval megbeszélni ezt a problémát. Belegondolva, ha 

kihelyezik a táblát, akkor probléma lenne a lakóknak a parkolás és a hivatal dolgozói közül sokan 

parkolnak ebben a parkolóban. Nem gondolja, hogy jó megoldás az, hogy a pénteki napra kiürítenék a 

parkolót.  

 

Szőnyi István bizottsági tag:  elmondta, hogy az a javaslata, hogy a bizottság vegye le a napirendi 

pontok közül ezt az előterjesztést. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag:  elmondta, hogy szerinte nem egyértemű, hogy hol tíltja a tábla 

a parkolást.A parkoló végén van kihelyezve a tábla, ha a jobbratartási kötelezettséget nézik, akkor 

visszafelé mutat, de ha azt nézik, hogy parkoló és végig állnak középen autók, akkor az két út. Nem 

tudja ezért értelmezni a tábla kihelyezését. A szolgáltató véleményét kellene megkérdezni és jelölje be, 

hogy milyen útvonalon halad, fordul, vagy tolat. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök:  elmondta, hogy szerinte jegyző úr javaslatát kellene 

megfogalmazni, miszerint a bizottság átekintette a javaslatot és mivel a tábla hatálya nem 

megállapítható erre a területre, ezért a tábla kihelyzését nem javasolja. Útburkolati jelek felfestéséval 

lehetne megoldani a problémát. A behajtási és parkolási gondokat vagyis a megközelítési problémát 

egyértelműsíteni a parkló felfestésével lehetne, amennyiben a költségvetési keret engedi. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag:  elmondta, hogy azt javasolja hogy egyértelműsítsék a dolgot és 

helyezzenek ki parkoló táblát a területre. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök:  elmondta, hogy módosítva a javaslatot a bizottság nem javasolja 

a tábla kihelyzését, mivel nem megállapítható a tábla hatálya, hosszútávú megoldásként a bizottság 

javasolja a parkoló tábla kihelyezését, valamint útburkolati jelekkel történő felfestését vagyis 

forgalomtechinkai felülvizsgálat szükséges. 

 

Pálinlásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag:  elmondta, hogy véleménye szerint a kommunikáció 

nem volt megfelelő. Tartani kellene egy szemlét a szolgáltatóval és a közös képviselővel együtt és 

megbeszélni a problémát, hogy kinek mi a gondja és lehet, hogy találnának egy olyan megoldást, ami 

lényegesen olcsóbb a forgalomtechnikai felülvizsgálattól. Nem értette a közös képviselő felvetését, ha 

a szolgáltató nem jelezte a problémát. 

 

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

miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben nem javasolja a Sátoraljaújhely, 

Hajnal utca 1. alatti társasház melletti parkoló megközelítését szolgáló út mellett egy „Várakozni Tilos” 

közúti jelzőtábla „kivéve szemétszállítás” és „péntek 9-12 óráig” kiegészítő tábla kihelyezését, további 

forgalomtechnikai felülvizsgálat szükséges. 
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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 

28/2020. (IX.21.) határozata  

forgalmi rend kialakításáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága átruházott 

hatáskörben nem javasolja a Sátoraljaújhely, Hajnal utca 1. alatti társasház melletti parkoló 

megközelítését szolgáló út mellett egy „Várakozni Tilos” közúti jelzőtábla „kivéve szemétszállítás” és 

„péntek 9-12 óráig” kiegészítő tábla kihelyezését, további forgalomtechnikai felülvizsgálat szükséges. 

 

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatta 

munkáját. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

         Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi sk.                                               Schweitzer Tamás sk. 

  jegyzőkönyv-hitelesítő                 bizottsági elnök 


