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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2019. március 14-én 

 

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 78-79. 

rendelete: 7.  

NAPIRENDEK  
 
1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. 

(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról.   

 

2. Előterjesztés forgalomszabályozó táblák levételéről. 

  

3. Egyebek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Ládi Zsanett jegyzőkönyv-vezető 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2019. március 14-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli, nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár József 

Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Munkácsi Mihály, 

Sipos Ibolya képviselők és Ráduly Zsolt alpolgármester.                             
 

Távol maradt:  Bakné Répási Ágnes képviselő és Szabó Krisztián alpolgármester.     

                       

Meghívottként részt vettek: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza 

Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, 

Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Kovács Edina köztisztviselő.  
 

Meghívottként távolt maradt: Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője.  

 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, majd a jelenléti ív 

alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 11 fő 

képviselőből (1 fő polgármesterként és képviselőként egyaránt) 9 fő képviselő volt jelen. A 

rendkívüli testületi ülés oka előirányzat-módosítási kérelem és határidő betartása. Majd kérte, 

hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának 

elfogadásáról.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött 

napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

78/2019. (III.14.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2019. március 14. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 14. napján 

megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. 

(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról.   

 

2. Előterjesztés forgalomszabályozó táblák levételéről. 

  

3. Egyebek 

 
 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról. 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta meg: 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés forgalomszabályozó táblák levételéről. 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 

 

Hozzászólások: 

 

Császár József Sándor képviselő: 

Megkérdezte, hogy az útfelújítással kapcsolatosan kiírt pályázat miért csak a Petőfi út egy-egy 

szakaszára vonatkozik.   

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy az a szakasz pont nem érintett ebben. Az a szakasz már elkészült, ami a 

Petőfi utat érinti. Még az előző testület így fogadta el. 

 

Császár József Sándor képviselő: 

Megkérdezte, hogy lesz e szakaszos felújítás.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Nem, mert a mart aszfalt egyébként is alkalmatlan lett volna arra, hogy egy ilyen nagy forgalmú 

utat kiszolgáljon. A Petőfi út jelenlegi állapota egy hosszú folyamat eredménye, hiszen nem 

ilyen nagyértékű forgalomra tervezték, hanem csak egy egyszerű elkerülő útnak indult, amit 

rendszeresen karban kellett volna tartani, de sem az út, sem az útpadka nem kapta meg a 

megfelelő karbantartás, hiszen az útpadkáról visszafolyó víz, hólé az aszfaltban a hosszú évek 

alatt tette a dolgát. Az, az évek során töredezett, repedezett és most jutott el arra a szintre, hogy 

az út burkolata igen rossz állapotba került. A tavalyi évben betonnal történt kátyújavítás sem a 

hosszútávú megoldást szolgálja. Jelenleg több száz kátyú található ezen az útszakaszon. Március 

15 után megkezdődnek a munkálatok és addig, amíg az időjárás nem engedi hideg aszfalttal 

kijavítják a nagyobb burkolati sérüléseket, aztán meleg aszfaltos technikával próbálják folytatni 

a javítási munkálatokat, de a jövőben pályázati forrást kell majd találni az út felújítására. 

Tudomása szerint újra kiírásra kerül majd egy BM-es pályázat. Gondolkodtak azon, hogy több 

dologra lehetne pályázni, de jelen pillanatban a Petőfi út problémájának a megoldása a 

legégetőbb feladat, és ha nem is az egészet, de a szakaszos felújítását el kell kezdeni. Tehát 

minden lehetőséget ki kell használni, akár BM-es pályázat, de más forrásokat is figyelembe kell 

venni, hogy a Petőfi úti elkerülő utat jó állapotba hozzák. 

 

Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

79/2019. (III.14.) Kt. számú 

határozata 

 

Forgalomszabályozó táblák levétele 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a helyi közutak kezelője  
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1. Elrendeli a Petőfi utcán lévő súlykorlátozás feloldását, valamint a „Súlykorlátozás”-t jelző 

közlekedési táblák, és a hozzájuk felszerelt „Kivéve célforgalom” kiegészítő táblák 

leszerelését.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy: 

  - a döntésről tájékoztassa a Tiszavasvári Rendőrkapitányságot, 

  - gondoskodjon az 1. pontban lévő forgalomszabályozó táblák leszereléséről. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy kérjen javaslatot a megfelelő forgalomszabályozó tábla 

kihelyezésére a Petőfi utca állagvédelme érdekében. 

 

 

Határidő: 1. és 2. pont azonnal 

       3. 2019. április 1.    Felelős: Szőke Zoltán polgármester     
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Tárgy (3. np.): Egyebek 

 

Hozzászólások: 

 

Munkácsi Mihály képviselő: 

Megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban az E.ON több helyen is végzett gallyazási 

munkálatokat a városban. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy a közterületről ki fogja 

elszállítani a gallyakat.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy az E.ON munkatársai folyamatosan dolgoznak a városban. A 

közmeghallgatáson már jelezték a lakók, hogy a Vásártér úton a fák ágai a villanyvezetéket 

érik, és elég sűrűn okoznak áramkimaradást. Ezzel kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket, 

hogy azóta már az E.ON munkatársai elvégezték a gallyazási munkálatokat, és a 

közmunkaprogramba a közfoglalkoztatásban résztvevők szállítják el, aprítják és tárolják 

azokat. Továbbra is folyamatos lesz az elszállítás, tehát összedolgozik az önkormányzat az 

E.ON munkatársaival.  

 

Munkácsi Mihály képviselő: 

A Petőfi úttal kapcsolatban elmondta, hogy ő a tavalyi évben kapott egy 20 millió forintos 

árajánlatot az út komplett felújítására vonatkozóan, azonban ez egy hatalmas összeg. 

Véleménye szerint a meleg aszfaltos kátyúzás lenne a legjobb megoldás, ammenyiben az 

anyagi források ezt lehetővé teszik, mert a hideg aszfaltos kátyúzás nem lesz tartós. Továbbá 

elmondta, hogy több lakossági jelzés is érkezett hozzá, hogy az utóbbi időben több helyen 

nincs éjszaka közvilágítás az utakon, mely nagyon balesetveszélyes, de reméli, hogy az E.ON 

hamar orvosolni fogja a problémát. Továbbá megjegyezte, hogy az Egyházerdőnél már 

korábban elbontották a vasúti megállót, ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy esetleg nem 

tudna e az önkormányzat oda egy szélfogót tenni vagy egyáltalán kihez tartozik ez a terület.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Petőfi úttal kapcsolatban válaszul elmondta, hogy az önkormányzat még nem készített 

árajánlatot, de azzal egyetért, hogy egy olyan megoldást kell találni, ami nem csak magát az 

aszfalt réteget, hanem az útalapot is megerősíti. Lehet, hogy a szóban forgó 20 millió forint 

összegben csak az aszfalt réteggel való borítás van, de a tartós, hosszútávú megoldást szeretné 

kivitelezni. A hideg aszfalt azért került szóba, mert 15 
o 

C alatt nem lehet meleg aszfaltos 

technológiával dolgozni, viszont azokat a nagyméretű kátyúkat most tudják javítani. A 

sebességkorlátozó táblák kihelyezésének lehetőségét is megvizsgálták, melynek darabja 5000 

forint lenne, azonban a Petőfi útszakaszon 19-20 táblát kellene kihelyezni. Úgy véli, hogy ezt 

a 100-200 ezer forintot fordítsák inkább kátyúzásra, akár hideg vagy meleg aszfaltos 

technológiára. Közvilágítás problémájával elmondta, hogy az E.ON nem véletlenül kezdte 

meg a karbantartást, hiszen nagyon sok helyen a fák ágai érik a villanyvezetéket és ezek is 

okozhatják az áramkimaradásokat. Azt a tájékoztatást adták az E.ON munkatársai, hogy 

folyamatosan dolgoznak a hibák elhárításán. Az áramkimaradásokkal kapcsolatban az 

önkormányzat honlapján is tájékoztatták a lakosságot, hiszen nagyon sok hívás ide fut be, de a 

közvilágítással kapcsolatos problémákat a lakosság jelezheti az E.ON felé, így hamarabb lesz 

megoldás. Természetesen, ha az áramkimaradás az önkormányzat tudomására jut, akkor 

megteszik a megfelelő intézkedéseket. A vasúti várakozóhellyel kapcsolatban elmondta, hogy 

levélben már megkeresete a MÁV munkatársait, melyre az a válasz érkezett, hogy belátható 

időn belül nem terveznek új megállóhely kialakítását. A szóban forgó terület a MÁV 

tulajdona, ezért az önkormányzat nem építhet megállóhelyet, de ígéretet tettek arra 



23 
 

vonatkozóan, hogy 2020-ig valamilyen megoldást találnak a felmerült problémára.  Végezetül 

örömmel jelentette be, hogy a MÁV-tól pozitív üzenetként megkapták, hogy a könnyebb 

felszállást elősegítő rész kialakítására lehetőséget biztosítanak, mely remélhetőleg még az idei 

évben elkészül.  

 

Kovácsné Nagy Julika képviselő: 

Megjegyezte, hogy nem csak Tiszavasváriban, de az egész országban problémák vannak az 

utak állapotát illetően. Majd kérte, hogy ha már útfelújítás és kátyúzás van folyamatban a 

városban, akkor nagyobb figyelmet fordítson az önkormányzat annak kivitelezésére.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy az önkormányzati utak esetében megteszik a megfelelő 

intézkedéseket, azonban a közútkezelő fenntartásában lévő utaknál csak jelzéssel élhetnek, de 

abba nincs beleszólásuk, hogy ők hogyan kátyúznak és hogyan végzik el a munkálatokat. 

Továbbá megjegyezte, hogy hosszú évek kellettek ahhoz, hogy a város utcái ilyen rossz 

állapotba kerültek. Jelenleg már olyan áldatlan állapotokkal küzdenek mindenhol, mely nem 

néhány hónap alatt alakult ki, hanem hosszú évek alatt, ezért is keresni kell a megoldást, akár 

az utak javítására, akár célzott támogatások tekintetében is. Mindezek után elmondta, hogy 

már megkezdték a padkarendezést, vagyis a megmagasodott útpadkát, kézi és gépi erővel le 

fogják szedni, hogy a csapadékvíz és a hólé a csapadékvízelvezető árkokba folyjon s ne az 

úton rombolja az aszfaltot és az útfelületet. Ezeket a munkálatokat a Petőfi és Vasvári Pál 

utcákban is meg fogják tenni.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Kérte, hogy a Sopron útnál a vasúti sín átkelőnél lévő kátyúk problémájáról is értesítsék a 

vasutat, mert nagyon balesetveszélyes.  

 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Szőke Zoltán polgármester 

bezárta. 
 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna  

 polgármester jegyző 

 

 

 

 


