
  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. október 25. napján 13:00 órakor 

  

A Bizottság részéről megjelentek: 
 Schweitzer Tamás bizottsági elnök 

Szőnyi István bizottsági tag 

Suhanesz Péter bizottsági tag 

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag 

dr. Esztergomy Zoltán bizottsági tag 

 

Az ülésről távol volt: 

Kracson Norbert bizottsági tag 

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Ignéczi Zsolt tű. alezredes tűzoltóparancsnok 

dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány 

Jánosi Attila ügyintéző 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Ignéczi Zsolt tű. alezredes tűzoltóparancsnok 

dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány 

Jánosi Attila ügyintéző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagy Réka 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 

Városüzemeltetési Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 5 tag jelen van, egyben az ülést 

megnyitotta. Javasolta a Bizottság tagjainak, hogy vegyenek fel egy egyebek napirendi pontot 

a napirendek közé. 

 

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

elnök szavazásra bocsátotta a napirendek elfogadását a javaslata szerint. 

 

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 alábbi módosítással: 
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Napirend: 

 

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

Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2019. évi és 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Ignéczi Zsolt tű. alezredes tűzoltóparancsnok 

2. Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett 

intézkedésekről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés forgalmi rend felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

4. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

2019. évi és 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte Ignéczi Zsolt tűzoltóparancsnok urat, hogy 

van-e kiegészíteni valója az anyaggal kapcsolatban. 

 

Ignéczi Zsolt: elmondta, hogy a beszámoló véleménye szerint minden fontos információt 

tartalmaz, pár kiegészíteni valója azonban lenne. A beszámolóban szereplő 16 önkéntes tűzoltó 

egyesület száma változott, hiszen Nyíri községben is alakult egy, így jelenleg 17 önkéntes 

tűzoltó egyesület működik. A pandémia helyzet miatt elhalasztott gyakorlatokat megtartották. 

Kiemelte, hogy a balesetek miatt több műszaki mentést kellett elvégezniük. Kaptak egy 30 

méter magasból mentő gépjárművet, amelyet a magas épületek beavatkozásánál, favágásnál, 

műszaki mentésnél tudnak alkalmazni. Nagy vágyuk egy erdőtüzes gépjármű, a környező erdők 

miatt, azonban a lakosság fegyelmezettsége miatt kevés erdőtüzes eset van, ami indokolná 

ennek alkalmazását.  

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: lenne egy technikai kérdése, hogy a helymeghatározás 

hogyan működik erdőtüzek esetén. 

 

Ignéczi Zsolt: elmondta, hogy a diszpécserek kikérdezik a bejelentőt, célirányos kérdéseket 

tesznek fel, hogy könnyebben behatárolják a helyszínt. Manapság a telefonokon GPS is 

található, amit életveszélyben lévők esetében a rendőrség segítségével meg tudnak határozni. 

A rendőrség mellett akár az erdészeket is bevonják annak érdekében, hogy az erdőtüzek pontos 

helyszínét könnyebben megtalálják. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérte tűzoltóparancsnok urat, hogy néhány 

mondatban meséljen az állományról, közhangulatról. 

 

Ignéczi Zsolt: elmondta, hogy a tűzoltóság állománya köztudottan egy nagyon összetartó 

csapat. Sajnos a pandémia miatt nem voltak csapatépítő tréningek, kirándulások, ezek ráütötték 

a bélyegüket az állomány hangulatára, azonban próbálják ezt javítani. Sátoraljaújhely jó 

helyzetben van abból a szempontból, hogy van utánpótlás, illetve folyamatosan vannak 

jelentkezők, jelenleg 5 fő hiány van Cigánd-Tolcsva-Sátoraljaújhely tekintetében. 
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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 2019. évi 

és 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el. 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen 

szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

27/2021. (X.25.) határozata  

a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

2019. évi és 2020. 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 2019. évi és 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el. 

 

 

2.napirendi pont 

Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett 

intézkedésekről szóló beszámoló elfogadására 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte dr. Dsupin Róbert rendőrkapitányt, hogy 

van- e kiegészítenivalója a beszámolóval kapcsolatban. 

 

dr. Dsupin Róbert: elmondta, hogy az előző évekhez képest nincs nagy különbség a 

beszámolóban, minimálisan több bűncselekmény történt. Az elmúlt időszakban naponta 3 járőr 

páros volt szolgálatban, egy pár a határon teljesített szolgálatot, egy járőrözött és egy a karantén 

szabályok betartását ellenőrizte. Volt, amikor körülbelül 500 karanténban lévő személyt kellett 

ellenőrizniük, amit egy nap alatt nem tudtak megvalósítani. A 2019-es és 2020-as év is kevés 

bűncselekménnyel zárult az előző évekhez képest. Helyi szinten a kábítószer bűnözés 

visszaszorítása az egyik legfontosabb feladat, ennek kapcsán 2 fő jelenleg is előzetes 

letartóztatásban van. Komoly küzdelmet folytatnak ebben a témában, a kábítószer terjesztőket 

nem egyszerű elfogni. Hónapok után jutnak el ahhoz, hogy a nyomozati anyag elegendő legyen 

a személyek őrizetbe vételéhez. Pozitívumként emelte ki, hogy a dizájner drogok használatánál 

20%-os visszaesést tapasztaltak. A fogyasztók az internetről azonban közvetlenül tudnak 

rendelni, rendőri eszközökkel ezeket megakadályozni nem egyszerű. Megemlítette a 

közlekedésbiztonság fontosságát is, hiszen az elmúlt időszakban is rengeteg látogató érkezett a 

térségbe, mind Sátoraljaújhelybe, mind a környező településekre. Elmondta, hogy a 

Hegyközben kerékpáros járőrszolgálat is működik. Fontosnak tartja a zöld bűnözést, 

természetkárosítást megemlíteni, hiszen évről évre több ilyen ügyben kell eljárniuk. Az 

állomány tekintetében a hangulat optimista, a körülbelül 140 fős dolgozói létszámból nagyjából 

106 fő beoltott. A feltöltöttség 98%-os, minimális a betöltetlen pozíciók száma. 
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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 Rendőrkapitányság a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása 

érdekében tett intézkedéseiről szóló beszámolóját fogadja el.  

 

S z a v a z á s: A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 4 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága  

28/2021.(X.25.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság 

javítása érdekében tett intézkedéseiről  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság a közbiztonság 

helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló beszámolóját fogadja 

el.  
 

 

A Közterület-felügyelet a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében 

tett intézkedéseiről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, van-e valakinek hozzáfűzni valója a 

beszámolóhoz. 

 

Jánosi Attila: elmondta, hogy a szervezeti átalakítást követően a Városüzemeltetési és 

Közterület-felügyeleti osztályhoz tartozik a közterület-felügyeleti munka ellátása. A közterület-

felügyelet vezetésével új feladatot, munkakört kapott. Jelenleg négy közterület-felügyelő 

kollégával és négy városőrrel látják el ezt a feladatot. A korábbi években voltak hiányosságok, 

ezeket próbálják javítani, hatékonyabbá tenni. Úgy gondolja, hogy ez a létszám alacsony, 

próbálják így is megfelelően ellátni a feladatokat. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: elmondta, hogy az anyagban szerepel, hogy napi, heti, 

havi rendszerességgel küldenek jelzést a Városellátó Szervezet felé. A kérdése az, hogy hol 

tekinthetők meg ezek a táblázatok. 

 

Jánosi Attila: elmondta, hogy osztályon belül gyűjtik, fontossági sorrendet állítanak fel és 

általában hetente küldik a megfelelő helyre a problémákat. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: megkérdezte, hogy a közterület-felügyelet keretein belül 

ellátják-e az útellenőri szolgálatot. Amennyiben nem, vagy nem megfelelően, feljelentést fog 

tenni.  

 

Jánosi Attila: elmondta, hogy a közterület-felügyelők és munkaköréből adódóan ő maga is 

ellátja ezt a feladatot. Amennyiben közlekedési vagy személyi biztonságot veszélyeztető 

helyzet áll fenn azonnal cselekszenek és megteszik a szükséges lépéseket. 
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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 Közterület-felügyelet a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett 

intézkedéseiről szóló beszámolóját fogadja el. 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 4 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Városüzemeltetési Bizottsága 

29/2021.(X.25.) határozata  

a Közterület-felügyelet a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében 

tett intézkedéseiről  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Közterület-felügyelet a közbiztonság helyzetéről, a 

közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló beszámolóját fogadja el. 

 

A Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság 

javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy a polgárőrség beszámolójával 

kapcsolatban felmerülő kérdéseket a bizottság tagjai a testületi-ülésen feltehetik az illetékes 

személynek. 

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 Polgárőr Egyesület a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása 

érdekében tett intézkedéseiről szóló beszámolóját fogadja el.  

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen 

szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Városüzemeltetési Bizottsága 

30/2021.(X.25.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság 

javítása érdekében tett intézkedéseiről  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület a közbiztonság 

helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló beszámolóját fogadja 

el.  
 

 

3.napirendi pont 

Előterjesztés forgalmi rend felülvizsgálatára 

 
Sátoraljaújhely-Széphalom, Jakobinus utca 5 t feletti korlátozó tábla felülvizsgálata 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy ő nem ellenzi az engedély megadását. 
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Jánosi Attila: elmondta, hogy a kérelmező az utat 5t- t meghaladó tehergépjárművel kívánja 

használni, napi rendszerességgel. Az utca ezt a gépforgalmat nem tudná elbírni, hiszen ez egy 

nyomsávos út. 

 

dr. Terdik Sándor: elmondta, hogy véleménye szerint nem véletlenül történt a korlátozás ezen 

az úton, nem szeretné, ha emiatt megrongálódna ez az önkormányzati út. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy ezen információk után, egyetért a 

javaslattal, nem támogatja. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben nem 

járul hozzá, a Sátoraljaújhely-Széphalom, Jakobinus utca „5 t súlykorlátozó tábla” „kivéve 

autóbusz” forgalmi jelzőtábla levételéhez, a jelenlegi forgalmi rend megváltoztatásához, a 

behajtáshoz külön engedélyt nem ad. 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen 

szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Városüzemeltetési Bizottsága  

31/2021. (X.25.) határozata  

forgalmi rend felülvizsgálatáról  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

nem járul hozzá, a Sátoraljaújhely-Széphalom, Jakobinus utca „5 t súlykorlátozó tábla” 

„kivéve autóbusz” forgalmi jelzőtábla levételéhez, a jelenlegi forgalmi rend 

megváltoztatásához, a behajtáshoz külön engedélyt nem ad. 

 

Sátoraljaújhely, Károlyi lakótelep parkolási rend szabályozása 

dr. Terdik Sándor: elmondta, hogy véleménye szerint szükségtelen a tábla kihelyezése, mivel 

ha egy helyen kihelyezik, akkor az egész parkolóban ki kellene helyezni. Minimum egy 

forgalmi sáv elválasztja a parkoló autóktól a lakásokat, nem közvetlenül az ablak alatt állnak 

meg az autók, ezért szükségtelen. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben nem 

járul hozzá, a Sátoraljaújhely, Károlyi-lakótelep parkolójában „parkolás iránya a GK. elejével 

előre” új forgalmi rend bevezetéséhez, kialakításához. 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen 

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

Városüzemeltetési Bizottsága  

32/2021. (X.25.) határozata  

forgalmi rend kialakításáról  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

nem járul hozzá, a Sátoraljaújhely, Károlyi-lakótelep parkolójában „parkolás iránya a GK. 

elejével előre” új forgalmi rend bevezetéséhez, kialakításához. 

 

Sátoraljaújhely, Árpád utca 10. szám alatti ingatlan előtti parkolósáv szabályozása 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy nem támogatja, hiszem korábban már 

megvitatták ezt a problémát. Évekkel ezelőtt megszavazták a tábla kihelyezését, majd végül 

mégis levetették, tartja magát ahhoz, hogy szükségtelen a tábla. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben nem 

járul hozzá a Sátoraljaújhely, Árpád utca 10. szám előtti közterületen található parkoló sávban 

várakozni tilos KRESZ tábla kihelyezéséhez, kivéve engedéllyel kiegészítő táblával, valamint 

Hétköznapokon 9:00 – 17:00 óráig időkorlátozó kiegészítő tábla használatával. 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen 

szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Városüzemeltetési Bizottsága  

33/2020. (X.25.) határozata  

forgalmi rend kialakításáról  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

nem járul hozzá a Sátoraljaújhely, Árpád utca 10. szám előtti közterületen található parkoló 

sávban várakozni tilos KRESZ tábla kihelyezéséhez, kivéve engedéllyel kiegészítő táblával, 

valamint Hétköznapokon 9:00 – 17:00 óráig időkorlátozó kiegészítő tábla használatával. 

 

4.napirendi pont 

Egyebek 

 

Suhanesz Péter bizottsági tag: elmondta, hogy a kérése az lenne, hogy hívják fel a temető 

üzemeltetőjének figyelmét arra, hogy a mindenszentek közeledtével ügyeljenek arra, hogy 

legyenek kihelyezve kukák, a szemetet szállítsák el, illetve végezzék el a fűnyírást. 

dr. Terdik Sándor: elmondta, hogy Bartus Tímea osztályvezető asszony, illetve Matisz 

Márton járnak a temetőre, akár naponta többször is, jelzik a hiányosságokat az üzemeltetőnek 

és a fűnyírást ellenőrzik. Véleménye szerint a temetőnek rendben kell lennie. 

Pasztorniczky István bizottsági tag: elmondta, hogy szüksége lenne egy utcanév jegyzékre, 

a honlapon nem találja, kérdése, hogy hol fellelhető, illetve észrevétele az, hogy az 

önkormányzat honlapján nincs minden adat frissítve és a jegyzőkönyvek sem kerülnek 

feltöltésre. 
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dr. Terdik Sándor: megkérte képviselő urat, hogy kérdéseit elektronikus úton tegye fel és 

minél előbb megpróbálnak rá válaszolni, illetve a kért utcanév jegyzéket megküldik részére. 

 

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést 14:09 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

         Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi                                            Schweitzer Tamás sk. 

  jegyzőkönyv-hitelesítő                 bizottsági elnök 

 

távollétében:  

 

 

Suhanesz Péter sk.  

bizottsági tag  


