
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága nyílt ülésén. 

 

A Bizottsági ülés helye: a Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. Gróf Andrássy Gyula 

termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. június 21. napján 9 óra 

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Kracson Norbert bizottsági elnök 

Schweitzer Tamás bizottsági tag 

Palicz István bizottsági tag  

Pasztorniczky István bizottsági tag 

Deutsch Eszter bizottsági tag 

Petercsák Pál bizottsági tag 

Nyíri Péter bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Dr.Terdik Sándor jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Dankó Dénes elnök 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Dr. Terdik Sándor jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kiss Krisztina 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság határozatképes, mivel 7 tagból 7 tag jelen van, 

egyben az ülést megnyitotta. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével 

kapcsolatban van-e észrevétele, vagy egyéb javaslat. Mivel észrevétel javaslat nem volt az ülés 

napirendjét szavazásra bocsátotta a meghívó szerint. 

 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

S z a v a z á s :  Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 

7 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

Napirendi pontok: 

 

   

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2020. évi 

szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a 



városnéző gumikerekes kisvonat és helyi termékpont 2020. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására, valamint az Egyesület 2021. évi költségvetési tervének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Dankó Dénes elnök 

 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Javaslat a Közmegbecsülés Díja adományozására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

 

 

1.napirend:  

Előterjesztés a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

 

Kérdések, vélemények következtek 

 

Palicz István bizottsági tag: Elmondta, hogy szerinte a Zemplén TV és a rádió tartalmát nézve 

tökéletes, a zenés műsor modern zenéket játszik, jól fogható az állomás a várostól távolabbi 

pontokon is. Úgy gondolta, hogy a város kommunikációs kapcsolata is kiváló, hiszen a vírus 

helyzetben is naprakész információkkal szolgált az itt élők számára.   

 

Schweitzer Tamás bizottsági tag: Elmondta, hogy szerinte a Zemplén TV sugárzási körét 

lehetne bővíteni. Kisvárda és Sárospatak kilépett a finanszírozók köréből, így már csak a város 

támogatja ezeket a médiákat. Úgy gondolja, hogy maximálisan a régiót szolgálja, hiszen 

befogható a város távolabbi pontjain is, szerinte minden korosztálynak megfelel, hiszen az 

aktuális hírek mindennap hallhatók, zenei ízlése változatos. A kommunikáció a vírus helyzet 

alatt szerinte tökéletes volt, a város polgárai értesültek akár a járvánnyal kapcsolatban, akár a 

várost érintő információkkal kapcsolatban. 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy elégedett a Zemplén TV és a rádió 

munkájával hiszen az aktuális híreket nemcsak a várossal kapcsolatban osztja meg, hanem más 

városról is lehet híreket hallani, zenei világa pedig változatos. 

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Kracson Norbert bizottsági 

elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

kommunikációs és média tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 

6 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

 



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága  

1/2021. (VI.21.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média tevékenységéről szóló 

tájékoztatás elfogadásáról  
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

kommunikációs és média tevékenységéről szóló tájékoztatót fogadja el. 

 

2.napirendi pont:  

Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2020. évi szakmai 

munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a városnéző gumikerekes 

kisvonat és helyi termékpont 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására, 

valamint az Egyesület 2021. évi költségvetési tervének jóváhagyására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy a tavalyi év meghatározta a turisztikát, 

visszaesett a vírushelyzet miatt. Bízik benne, hogy hamarosan visszatér minden a normál 

kerékvágásba. A kisvonatot nagyon jó ötletnek tartja, hiszen nagyon sok szép hely van itt a 

városban, aminek megközelítését a kisvonat elősegíti. Kiváltképpen használják ezt a kisvonatot 

az iskolás csoportok és az óvodás csoportok és nemcsak így nyáron lehet igénybe venni, hanem 

ősszel is. A helyi termékek boltjával kapcsolatban nem volt kiegészíteni valója.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Kracson Norbert a bizottság elnöke szavazásra 

bocsátotta javaslatát miszerint az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2020. évi szakmai 

munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását, a városnéző gumikerekes 

kisvonat és helyi termékpont 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását, valamint az 

Egyesület 2021. évi költségvetési tervének elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 

6 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága   

2/2021. (VI.21) határozata 

a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2020. évi szakmai munkájáról és 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról, a városnéző gumikerekes kisvonat és a 

helyi termékpont 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint az 

Egyesület 2021. évi költségvetési tervének jóváhagyásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért 

Egyesület 2020. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót, a városnéző 

gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2020. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint 

az Egyesület 2021. évi költségvetési tervét fogadja el.  

 

 



 

Mivel más észrevétel, kérdés, felvetés nem hangzott el, Kracson Norbert bizottsági elnök 

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 9óra 45 perckor bezárta, majd zárt ülésen folytatták 

munkájukat. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Nyíri Péter sk.     Kracson Norbert sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő                   Bizottsági  elnök 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


