
  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 Dísztermében (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. szeptember 20. napján 8 órakor 

  

A Bizottság részéről megjelentek: 

 Schweitzer Tamás bizottsági elnök 

Szőnyi István bizottsági tag 

Kracson Norbert bizottsági tag 

Suhanesz Péter bizottsági tag 

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag 

dr. Esztergomy Zoltán bizottsági tag 

 

Az ülésről távol volt: 
Pasztorniczky István bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 dr. Terdik Sándor jegyző 

Eiterer Zoltán SPIE Hungária Kft. képviselője 

Páles Gábor Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatója 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető 

Sütő Andor SPIE Hungária Kft. képviselője 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Eiterer Zoltán SPIE Hungária Kft. képviselője 

Páles Gábor Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatója 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető 

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 a napirendi pontok sorrendjét cseréljék fel. 

Elsőként a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és javítási 

munkákról szóló tájékoztató elfogadásáról szóló előterjesztést, azt követően a Sátoraljaújhelyi 

Városellátó Szervezet 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról készült 

előterjesztést, végül a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosításáról szóló előterjesztést tárgyalják. 

 

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

elnök szavazásra bocsátotta a napirendek elfogadását a javaslatában elhangzottak szerint. 

 

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 alábbi módosítással: 

 

Napirend 

 

1. Előterjesztés a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és 

javítási munkákról szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Eiterer Zoltán a SPIE Hungária Kft. képviselője 

2.    Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2020. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 
 Előterjesztő: Páles Gábor igazgató 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

 Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Zárt ülésen: 

 

Előterjesztés Díszpolgári Cím, Pro Urbe Díj és Közszolgálati Díj adományozására 

(szóban) 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és 

javítási munkákról szóló tájékoztató elfogadására 

 

Kérdések és vélemények: 

Kracson Norbert bizottsági tag: elmondta, hogy az anyagban szerepelő, a sétáló utcán lévő 

kandeláberek belső szerkezet cseréje elengedhetetlen lenne, ez nagyságrendileg érdeklődött 

ennek költségéről. 

 

Eiterer Zoltán: elmondta, hogy a kandeláberek összeszerelése körülbelül 10 éve történt meg, 

egy darab szétszedése egy napig tart, amit komoly esztergályos és lakatos munka követ. Ennek 

a költségét és idejét megbecsülni szinte lehetetlen, tapasztalatból tudják esetleg megbecsülni. 

Nagyon keskeny az a hely ahol a vezetékeket át lehet fűzni, sajnos bele megy a víz és a pára, 

illetve a bogarak, emiatt nagyon nehéz a munka. Kérte a Városellátó Szervezet segítségét. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy a statisztikai táblázatokat nézve 

növekedni látszik a hibák és bejelentések száma. Az elhárítási idő rövidebb lett az elmúlt 

évekhez képest. Közösen kell megoldani ezeket a problémákat. Megköszönte a SPIE Hungária 

Kft. munkáját. 

 

Eiterer Zoltán: elmondta, hogy nagyon jó a kapcsolatuk az önkormányzattal, kiemelte Hidegh 

Lajost, aki értesíti őket, ha bármilyen probléma fennáll. Kiegészítésként elmondta, hogy az idei 

évben történtek fejlesztések is, ide tartozik, hogy vásároltak egy új kosaras gépjárművet, ennek 

köszönhetően remélhetőleg zavartalanul tudják végezni a munkájukat. 

 

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

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



hogy a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és javítási munkákról 

szóló tájékoztatóját 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 

22/2021. (IX.20.) határozata  

a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és javítási 

munkákról szóló tájékoztató elfogadásáról  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

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

karbantartási és javítási munkákról szóló tájékoztatóját az előterjesztésben foglaltak szerint 

fogadja el. 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2020. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadására 

 

Kérdések és vélemények: 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy tudomása szerint a Városellátó Szervezet 

kapott egy új feladatot, a temető fenntartásával kapcsolatban, ami a fűnyírás. 

 

Páles Gábor igazgató: elmondta, hogy ideiglenes kapták meg ezt a feladatot, amíg nincs 

vállalkozó a temetőn. Függetlenül attól, hogy a temető karbantartás, fenntartás a vállalkozó 

feladata, ők évekig besegítettek, hiszen kerítést építettek, szemetet hordtak, illetve a széphalmi 

és kácsárdi temetőket többször ők kaszálták. Egyetért azzal, hogy a temetőben tragikus állapot 

van, ami méltatlan. A jövőben elképzelni sem tudja, hogyan fogják ezeket a feladatokat 

elvégezni. Jelenleg a temető egyik felén a Városellátó Szervezet, a másikon Fábián János 

vállalkozó végzi a fűnyírást. Július környékén 6 fűkaszás mondott fel, mivel 53 000,- Ft-ért, 

nyáron a nagy melegben, napi 5-6 órában senki sem vállalja. Támogatásra lenne szüksége, és 

az a legnagyobb probléma, hogy nincs szakember, segédmunkások még előfordulnak. 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: elmondta, hogy az lenne a kérdése, hogy igazgató úr 

mennyire látja járható útnak a gépesítést, esteleg a pályázatokat. 

 

Páles Gábor igazgató: elmondta, hogy terv csak akkor van, ha pénz kap. Gazdálkodik, tehát 

ha kap pénzt, akkor van, ha nem kap, akkor nincs. Pályázatokat mindig keresik, a probléma az, 

hogy leginkább a falvak részére vannak ilyen jellegű pályázatok. Fejlesztés terén csak a 

gépesítésben tud gondolkodni, illetve használt gépjárművek és egyéb berendezések 

vásárlásában. A korábban pályázatok útján beszerezett gépjárművek felújítás előtt állnak, nem, 

vagy csak nagyon nehezen lehet hozzá alkatrészt vásárolni. Az egyik fékrendszer felújítás előtt 

áll, kértek árajánlatot csak az alkatrészre, ami 5 000 000,- Ft. A cég háttere gépesítés 

szempontjából véleménye szerint jól ellátott, csak a megfelelő szakemberek hiányoznak hozzá. 

Nagy segítség lenne egy járda és útseprő gép beszerzése. 

 



Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy véleménye szerint egyszerűbb lenne a 

temetőn a fűnyírás helyett gyomírtó használata. 

 

Páles Gábor igazgató: elmondta, hogy jelenleg is használnak gyomírtót. A fűnyírás macerás 

azokon a helyeken, ahol a sírok közel vannak egymáshoz, illetve a fűnyírást végzők mellé 

kellenek emberek, akik a sírok seprését végzik. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy a temető fenntartására kiírt pályázat lezárult és újra 

az az üzemeltető végzi a munkát majd, aki eddig. Sok sír elhanyagolt, és úgy gondolja, hogy az 

üzemeltetőnek kellene rendet tennie ebben. A sírok körüli rendben tartás a hozzátartozók 

feladata lenne. A lakosság azzal, hogy a közösségi oldalakon tesznek közzé bejegyzést, nem 

járulnak azzal hozzá ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon. A fűnyírás a kiírt pályázatban 

opcionális feladatként szerepel, amit valószínűleg vállalkozóval fognak megoldani. Nem 

egyszerű feladat a temető rendben tartása, de az üzembentartó és a lakosság támogatásával 

lehetséges. 

 

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag: elmondta, hogy a beszámolót olvasva 

észrevette, hogy a Városellátó Szervezetnek rengetek feladata van. Intézményvezetőként 

nemrég írt részükre egy emailt, másnap reggelre megoldották a problémáját, igaz válasz evelet 

nem kapott, helyette a munkát végezték el. Úgy látja, hogy a belső munkamegosztás és 

szervezés remekül működik. Megköszönte a gyors regálást. 

 

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

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

hogy a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 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 

23/2021. (IX.20.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadására 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

 

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

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

hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 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 

24/2021. (IX.20.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést 8:29 perckor bezárta, munkáját a zárt 

ülésen folytatta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

         Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi sk.                                            Schweitzer Tamás sk. 

  jegyzőkönyv-hitelesítő                 bizottsági elnök 


