
  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. április 25. napján 9:00 órakor 

  

A Bizottság részéről megjelentek: 
 Schweitzer Tamás bizottsági elnök 

Szőnyi István bizottsági tag 

Kracson Norbert bizottsági tag 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

Jászter Beáta bizottsági tag 

Kőhalminé Bodnár Judit bizottsági tag 

 

Az ülésről távol volt: 

Suhanesz Péter bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Jánosi Attila Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály osztályvezetője 

Palicz István képviselő 

Ignéczi Zsolt tűzoltóparancsnok 

Bodnár Attila Pál tűzoltóparancsnok-helyettes 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Jánosi Attila Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály osztályvezetője 

Palicz István képviselő 

Ignéczi Zsolt tűzoltóparancsnok 

Bodnár Attila Pál tűzoltóparancsnok-helyettes 

 

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. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jászter Beátát javasolta. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: kérte az elnököt, hogy a napirendi pontok közé vegyenek 

fel egyebek napirendi pontot is. 

 

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. 
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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: 

 

Napirend: 

 
1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetője 

2. Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára 

Előterjesztő: a Jegyző 

3. Egyebek 

 

 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

 

Ignéczi Zsolt: a tűzoltó-parancsnokság a 2021. évben a jogszabályoknak és a szabályzatnak 

megfelelően végezte tevékenységét, a beszámoló anyaga átfogja az egész éves 

tevékenységüket. Az előző évben részben a pandémia helyzet miatt csökkentek a tűzesetek és 

a káresetek. A tavalyi év első felében nyitott az ország, akkor lehetett szabadabban mozogni, a 

tűzesetek száma nem növekedett, viszont a műszaki mentések száma hirtelen megugrott. 2021. 

év második felében beállt egy átlagos káreseti, illetve műszaki mentési számra a parancsnokság 

élete. Próbálják felszínen tartani a civilekkel való kapcsolattartást, a megyében Sátoraljaújhely 

járás önkéntes tűzoltó egyesületeinek száma kimagasló, hiszen jelenleg 18 önkéntes tűzoltó 

egyesület működik, melyből kettő 2021. évben alakult, Nyíri, illetve Bózsva településeken. 

Ezekből az adatokból az szűrhető le, hogy mind a civilekkel, mind az egyesületekkel jó 

kapcsolatban állnak. A tűzesetek száma 2021. évben 131, 2022. első negyedévében 64, a 

műszaki mentések száma 2021. évben 75, 2022. első negyedévében 30, az életmentések száma 

2021. évben 4, míg az idei év első negyedévében 3 volt. A számadatok alapján átlagos 

negyedévről beszélhetünk.  

 

Kracson Norbert bizottsági tag: megkérdezte, hogy az anyagban olvasható 61 téves jelzésből 

tudni lehet-e, hogy mennyi érint közintézményt. 

 

Ignéczi Zsolt: jelenleg nem tudja a pontos adatokat meghatározni, azonban ha szükséges 1-2 

napon belül meg tudják nézni és lebontani közintézmények szerint. 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: megköszönte, és elmondta, hogy magasnak tartja ezt a 

számot, úgy gondolja, döntően abból fakad, hogy az intézmények tűzjelző rendszerei elavultak.  

 

Jászter Beáta bizottsági tag: megköszönte a beszámolót, valamint a Sátoraljaújhelyi 

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság munkáját, külön öröm számára az ifjúság, valamit az 

önkéntesek felkészítéséért végzett erőfeszítéseik. 

 

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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el. 
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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 

20/2022. (IV.25.) határozata  

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el. 

 

2.napirendi pont 
Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára 

 

 Sátoraljaújhely, 37. sz. főút vasúti átjáró átépítési munkálatai miatt, ideiglenes 

forgalmi rend kialakítása, terelőút kijelölése önkormányzati utakon 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: a MÁV FKG Kft. megbízásából a KÖZÚTTERV KKT. 

megkereste Sátoraljaújhely Város Önkormányzatát, a 37. sz. főút vasúti átjáró átépítési 

munkálatai miatt, a lehetséges Önkormányzati terelőút kijelölésével kapcsolatban. Parkolóhely 

kialakításával kapcsolatban a MÁV és a Dohánygyár között tárgyalások folynak a Dohánygyár 

dolgozói részére. 

Kracson Norbert bizottsági tag: megkérdezte, hogy a Dohány utcai csomópontnál lehetőség 

lesz-e az autósoknak Szlovákia irányába is tovább haladni. 

 

Jánosi Attila osztályvezető: a forgalmat ideiglenesen irányítani fogják, a közlekedési lámpák 

ez időre ki lesznek kapcsolva. 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: kérdésként fogalmazta meg, hogy a Dohánygyár dolgozói 

részére nem lehetne-e véglegesen használni a MÁV területét parkolás céljára. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző:  a terület nagyjából 70-80 gépjármű parkolására alkalmas. Az 

önkormányzat közreműködésével megszületett a megállapodás a terület bérbe vételéről, amely 

nem csak erre a meghatározott időszakra vonatkozik, reményeik szerint véglegesen meg fogja 

oldani a dohánygyári dolgozót parkolási problémáit. 

 

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

javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben hozzájárul a 

Sátoraljaújhely, 37. sz. főút vasúti átjáró átépítési munkálatai miatt, a „37. sz. főút – 

Sátoraljaújhely, Pataki u. – Dohány u. – 37. sz. főút” terelőúton ideiglenes forgalmi rend 

kialakításához, az átépítési munkálatok idejére 2022. október 12. szerda 06:00 – november 7. 

hétfő 17:00 óra közötti időszakban. 

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

szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

21/2022. (IV.25.) határozata  

ideiglenes forgalmi rend kialakításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

hozzájárul a Sátoraljaújhely, 37. sz. főút vasúti átjáró átépítési munkálatai miatt, a „37. sz. főút 

– Sátoraljaújhely, Pataki u. – Dohány u. – 37. sz. főút” terelőúton ideiglenes forgalmi rend 

kialakításához, az átépítési munkálatok idejére 2022. október 12. szerda 06:00 – november 7. 

hétfő 17:00 óra közötti időszakban. 

 

 

 Sátoraljaújhely, Kertész utca megállás a járdán fél kerékkel eset vizsgálata 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: a szakmai javaslat alapján nem javasolt a Kertész utcában 

a járdán fél kerékkel történő parkolás, azonban nemrégiben hoztak egy hasonló helyzetben 

döntést arról, hogy engedélyezik. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző:  jogszabály alapján sem javasolt, az a feladata, hogy a 

törvényességet képviselje és a jogszabályokat betartassa. A korábbi esetben jogszabálysértés 

történt, amelyet a törvényesség felé jelzett, és kérte, hogy foglaljanak állást az ügyben, de 

mindezidáig nem érkezett válasz. Amennyiben az előző döntést elfogadják és engedélyezik, a 

bizottság határozatásnak végrehajtását, akkor nincs akadálya, hogy annak analógiájára ebben 

az esetben is az elfogadás mellett döntsön a bizottság. Sajnos még nem érkezett a törvényességi 

felügyelettől állásfoglalás, ezért javasolta, hogy várják meg a döntést, mielőtt ebben az ügyben 

is határozathozatalra kerülne sor. 

 

Palicz István képviselő: a Közterület-felügyelők büntetik az ott élőket, ami feszültséget okoz 

a lakosok és az önkormányzat között. Önmérsékletet kér a Közterület-felügyelőktől, míg döntés 

nem születik. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: javaslata, hogy a Bizottság ne hozzon döntést ebben az 

ügyben addig, amíg a másik esetről nem érkezik visszajelzés. 

 

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

javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben nem dönt a 

Sátoraljaújhely, Kertész utca 2069 hrsz-ú közterületen, a megállás a járdán fél kerékkel történő 

parkolás kialakítása ügyében. 

 

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 

22/2022. (IV.25.) határozata  

forgalmi rend felülvizsgálatáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

nem dönt a Sátoraljaújhely, Kertész utca 2069 hrsz-ú közterületen, a megállás a járdán fél 

kerékkel történő parkolás kialakítása ügyében. 

 

3.napirendi pont 

Egyebek 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: a Károlyi lakótelepen burkolatfestést látott, valószínűleg 

burkolat bontás kijelölése, megkérdezte, milyen munkálatokat fognak ott végezni és mikor. 

 

Jánosi Attila osztályvezető: derogációs pályázat kapcsán kerültek felfestésre, ütemterv alapján 

haladnak, amelyről Bartus István főépítész úr tud tájékoztatást nyújtani. 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: tájékoztatásként elmondta, hogy a derogációs pályázat a 

Hajnal, Munkácsy, Árpád, Kölcsey és Károlyi utcákat érinti. 

 

 

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést 9:41 perckor bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                 Jászter Beáta s.k.                              Schweitzer Tamás s.k. 

            jegyzőkönyv-hitelesítő          bizottsági elnök 


