
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. november 22. napján 9.00 órától  

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Kracson Norbert bizottsági elnök 

Palicz István bizottsági tag 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

Deutsch Eszter bizottsági tag 

Petercsák Pál bizottsági tag 

Nyiri Péter bizottsági tag 

 

Az ülésen nem vett részt: 

Schweitzer Tamás bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Dankó Dénes alpolgármester 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Dankó Dénes alpolgármester 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság határozatképes, mivel 7 tagból 6 tag jelen van, 

egyben az ülést megnyitotta. Megkérdezte, hogy van-e valakinek módosítási javaslata a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

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

szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását a meghívóban foglaltak szerint. 

 

S z a v a z á s :  az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 

tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

Napirendi pont: 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző 

gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi működtetésének január 1. – 

augusztus 31. közötti időszakáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Dankó Dénes elnök 
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Napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes 

kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi működtetésének január 1.- augusztus 31. közötti 

időszakáról szóló beszámoló elfogadására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: megkérdezte, hogy alpolgármester úrnak van-e 

kiegészíteni valója. 

 

Nem volt kiegészíteni való, így kérdések következtek. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: arra irányult a kérdése, hogy az 5,5 milliós támogatás 

egyszeri volt-e, vagy éves. 

 

Dankó Dénes elnök: éves támogatás volt. Ez a támogatás azóta van, mióta a gumikerekes 

kisvonatot üzemeltetik. Tájékoztatásul elmondta, hogy annak idején pályázatból került sor a 

beszerzésére, speciális belső korlátai voltak a pályázatnak, ebből épült a mászófal központ is. 

Abból a célból született ez a megállapodás, hogy az egyesület, mint civil szervezet meg tudja 

pályázni a gumikerekes kisvonat beszerzését. Évente 5,5 millió forint támogatást kap az 

egyesület és ebből finanszírozza az üzemeltetését.  

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: másik kérdése a tárolás kérdésével kapcsolatos, továbbá 

hogy annak a szerződése publikus-e, érdeklődött továbbá, hogy ki a garázs tulajdonosa, mivel 

duplájára emelték a bérleti díjat. 

 

Dankó Dénes elnök: speciális feltételeknek kell megfelelni. Tekintettel arra, hogy kormányzott 

mind a két hátsó tengelye a személyszállító résznek, és ennek köszönhetően amilyen íven 

elfordul az eleje, ugyanazon az íven elfordul a hátulja is, de emiatt tolatni nem lehet a 

kisvonattal. Az elhangzottakra tekintettel, olyan helyiséget kellett találni, amibe meg tud 

fordulni, vagy ha behajt az egyik oldalán ki tud jönni a másikon, tehát két bejárattal kell 

rendelkeznie a helyiségnek. A bútorgyár területén volt egy olyan felújított rész, ahol ez 

megoldható volt. Az elmúlt időszakban kétszer cserélt gazdát, eddig ingatlanfejlesztőknél volt, 

most egy újhelyi társasághoz került és ők megemelték a bérleti díjat. Ez egy kedvező ár, 

korábban 30 ezer forintot fizettek havonta, most ez megduplázódott. Nem tudnak mást tenni 

emiatt a kanyarodási nehézség miatt, de jót tesz a kisvonatnak, hogy zárt térben van.  

 

Vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: a bevételekhez és a kiadásokhoz viszonyítva magasnak 

tartotta ezt a tárolási díjat, az összes kiadásnak több mint a felét elviszi. Relatíve alacsony, de a 

bevételekhez képest magas költség. Amennyiben lenne olyan önkormányzati épület, ami nincs 

használatban, megemlítette itt például a Városellátó Szervezet épületét, akkor nem ártana egyéb 

megoldáson gondolkodni az egyesületnek. 

 

Dankó Dénes elnök: ezeket a köröket megfutották, nem véletlenül önkormányzati épületen 

kívül van megoldva a kisvonat tárolása. Keresnek új lehetőségeket is, de jelenleg nincs 

tudomásuk olyan önkormányzati épületről, ami megfelelne a feltételeknek.  

 

Kracson Norbert bizottsági tag: arányában ez a tétel soknak tűnik, de látszik a beszámolóból, 

hogy közel az 1/3-a a bevétel a 2019-es évhez képest. Úgy gondolja, hogy azok a tényezők, 

amik most a járvány mellett negatívan befolyásolják a kisvonat üzemeltetését, azok meg fognak 

szűnni. A gumikerekes kisvonatnak a városi programokon is nagy hasznát veszik, nem 

feltétlenül az a cél, hogy 3-4-szeres profitot realizáljanak.  
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Pasztorniczky István bizottsági tag: megkérdezte, hogy lejár-e jövőre a fenntartási időszak. 

 

Dankó Dénes elnök: az önkormányzat és az egyesület között lévő megállapodás jár le. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: korábban felvetette a helyi adókról szóló törvény 

kapcsán, hogy helyi tömegközlekedésre kell fordítani az iparűzési adó bevételét. Megkérdezet, 

hogy van-e arra mód esetleg, hogy ha lejár ez a szerződés, akkor az önkormányzat átvegye 

üzemeltetésre és helyi tömegközlekedésként használja.  

 

Dankó Dénes elnök: nem látja ennek realitását, szerinte Sátoraljaújhelyben nincs szükség helyi 

tömegközlekedésre. Sokkal többe kerülne üzemeltetni, sokkal többet fogyasztana, és nem 

térülne meg. Egy időben üzemeltették úgy is, hogy a városközpont és a Kalandpark között járt 

a kisvonat, gyakorlatilag nulla volt az érdeklődés.  

 

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

javaslatát, miszerint az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-

testületnek Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes kisvonat 

és a helyi termékpont 2021. évi működtetésének január 1. – augusztus 31. közötti időszakáról 

szóló beszámoló elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 

tagja, 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

9/2021. (XI.22.) határozata 

Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes kisvonat 

és a helyi termékpont 2021. évi működtetésének január 1. – augusztus 31. közötti 

időszakáról szóló beszámoló elfogadásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely 

Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 

2021. évi működtetésének január 1. – augusztus 31. közötti időszakáról szóló beszámolót 

az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Kracson Norbert bizottsági elnök 

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést 9 óra 20 perckor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

           Nyiri Péter sk.       Kracson Norbert sk. 

             Jegyzőkönyv-hitelesítő        Bizottsági elnök 


