
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. december 13. napján 9.00 órától 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Kracson Norbert bizottsági elnök 

Schweitzer Tamás bizottsági tag 

Palicz István bizottsági tag 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

Deutsch Eszter bizottsági tag 

Nyiri Péter bizottsági tag 

Az ülésről távol volt: 

Petercsák Pál bizottsági tag 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági osztályvezető 

Tóth Csaba Gábor Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont ügyvezető 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági osztályvezető 

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 pontokkal kapcsolatban.  

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

Kracson Norbert bizottsági elnök: javasolta a 2. napirendi pont levételét, az indoka pedig az, 

hogy valóban szükség lenne az emelésre, de a mostani veszélyhelyzetben erre nincs lehetőség. 

Mivel egyéb vélemény, javaslat nem hangzott el a napirendi pontokat illetően, ezért Kracson 

Norbert bizottsági elnök javasolta az ülés módosított napirendjének elfogadását. 



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

tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről szóló 

tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely területéhez tartozó dűlőutak felújítására a Kormány 

1791/2020. (XI.11.) Korm. határozatában foglalt „Tokaj-Zemplén Fejlesztési 

Program” – Tokaj Borvidék Dűlőútfejlesztési Alapjába foglaltak szerinti 

Támogatási igénylés benyújtására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: megkérdezte, hogy jegyző úrnak vagy osztályvezető 

asszonynak van-e kiegészíteni valója. 

 

Tekintettel arra, hogy jegyző úrnak és osztályvezető asszonynak kiegészíteni valója nem volt 

továbbá kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint 

az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítására vonatkozó 

előterjesztés elfogadását.  

 

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

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

10/2021. (XII.13.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 

 

 



2. napirendi pont 

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről szóló tájékoztató 

elfogadására 

Kracson Norbert bizottsági elnök: megkérdezte jegyző úrnak van-e kiegészíteni valója. 

dr. Terdik Sándor jegyző: ez az előterejsztés egy minden évben – decemberben-  szokásos 

tájékoztató elfogadásáról szól. Az önkormányzat a társuláson keresztül látja el a 

hulladékgazdálkodási feladatát és ez a társulás minden évben tart társulási üléseket. Tavaly ez 

a beszámoló elmaradt, tekintettel a pandémia helyzetre, nem tartottak  ilyen üléseket. Az 

előterjesztés mellékletében található egy táblázat, ahol a megtartott online üléseknek a 

napirendjei vannak benne, és egy jelenléti ülés volt november 19-én, ahol elnök úr volt jelen, 

aminek a napirendi pontjai és döntései az előterjesztésben szerepelnek. 

Kérdések következtek. 

Pasztorniczky István bizottsági tag: szerepel a tájékoztatóban, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata képviselő úton folyamatosan részt vesz a társulási tanács ülésén, de szeretné 

tudni, ki képviseli az önkormányzatot.  

Kracson Norbert bizottsági elnök: a képviseletet általában polgármester úr látja el, illetve ha 

egyéb elfoglaltsága van, akkor alpolgármester úr, de a pandémia helyzet kialakulásának 

időszakában nem hívtak össze üléseket és írásban történtek egyeztetések, döntések. Legutóbb 

volt Bodrogkeresztúrban egy személyes megbeszélés, ott három módosítást fogadtak el.. Az 

egyik a közbeszerzés módosítása, mivel a bodrogkeresztúri lerakónál a pályázat kapcsán 

terveztek egy épületet, amiről menet közben kiderült, hogy méretében nem lesz megfelelő, ezért 

egy nagyobb épületről döntöttek.  

Pasztorniczky István bizottsági tag: van-e valami információ arról, hogy Sárospatakon 

hulladékudvar kialakítása történik. Azért nem mellékes, mert mikor ezek a hulladékudvarok 

kialakításra kerültek, akkor Sárospatakon is volt, amit utána bezártak. Ez azért problémás, mert 

van, aki nem hozza el Sátoraljaújhelybe a hulladékát, hanem széthordja, nő a szállítási távolság. 

Kracson Norbert bizottsági elnök: úgy tudja, hogy Sárospatakon ki lett alakítva 

hulladékudvar, csak ott valamilyen szomszédjogi vita alakult ki, ezért fel kellett függeszteni.  

Vélemények következtek. 

Pasztorniczky István bizottsági tag: tartózkodni fog a szavazásnál, mert a szolgáltatással 

vannak problémák. A Károlyi lakótelepen lelakatolták a szelektív hulladék gyűjtő szigeteket, 

aztán eltűnt a lakat a lánccal együtt. 

Kracson Norbert bizottsági tag: a hivatal az ügy kapcsán biztos tud kérni tájékoztatást a ZHK-

tól, de ő azt is el tudja képzelni, hogy maga a szállítást végző sofőr úgy gondolta, hogy leveszi, 

mert neki így túl problémás, vagy elromlottak a lakatok és nem pótolták azokat.  

dr. Terdik Sándor jegyző: lehet tájékoztatást kérni, csak nem tudja, mi legyen a témája. A 

város folyamatosan azért küzd, hogy az illegális szemétlerakást megakadályozza és ezeket a 

szigeteket tisztán tartsa. Az egészségház mögött is kialakították a helyet, lezárták. Ezzel az a 

probléma, hogy a lakosok mindig tájékoztatnak, hogy nem jó, sok az illegálisan lerakott szemét 

de senki nem lát soha semmit. Senki nem látja, hogy ki teszi le illegálisan a szemetet, ki veri le 

a lakatot, ki csinál ott rendetlenséget. Ő ebben a lakóknak a felelősségét vizsgálná meg 



leginkább, hogy ha van egy lakat, amihez mindenkinek van kulcsa, aki oda jogosan tehet be 

szemetet, és ha mindig megrongálják, akkor lehet a lakóknak kellene valamit tenni annak 

érdekében, hogy észre vegyék, vagy megtudják, hogy ki a rongáló. 

Schweitzer Tamás bizottsági tag: maximálisan egyet ért jegyző úrral, ő is tapasztalja 

ugyanezeket a saját környezetében. Miskolcon is ismerős a helyzet, és ott ez a lakatos, kulcsos 

megoldás úgy működik, hogy ezek a szelektív konténerek és a kommunális konténerek is 

egyetlen egy ketrecben vannak, ahol valóban egy biztonsági zár van, amit nem lehet feltörni. 

Ott tényleg csak a lakóközösségnek van hozzá kulcsa. Nyilván az a kérdés, hogy kinek a dolga 

ezt megépíteni. 

 

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

javaslatát, miszerint az Idegenforgalmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről szóló tájékoztató elfogadását.  

 

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

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

11/2021. (XII.13.) határozata 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről szóló tájékoztatót fogadja el. 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely területéhez tartozó dűlőutak felújítására a Kormány 

1791/2020. (XI.11.) Korm. határozatában foglalt „Tokaj-Zemplén Fejlesztési Program” – 

Tokaj Borvidék Dűlőútfejlesztési Alapjába foglaltak szerinti támogatási igénylés 

benyújtására 

Kracson Norbert bizottsági elnök: megkérdezte jegyző úrnak van-e kiegészíteni valója.  

Tekintettel arra, hogy kiegészíteni való nem volt kérdések következtek. 

Pasztorniczky István bizottsági tag: egy térkép másolat ezekről az utakról jó lett volna, hogy 

ne kelljen egyesével utána keresni, ha esetleg a testületi ülésre kaphatnának egy kiegészítő 

térképet, az nagy segítség lenne. 

Kracson Norbert bizottsági tag: nagyjából 2,6 km hosszú dűlőútról, földútról van szó, 

ezeknek a fejlesztéséről, megújításáról. Sátoraljaújhely város esetében a támogatás 128,5 millió 

forint összegű, 100%-os támogatást jelent. 



dr. Terdik Sándor jegyző: a pályázathoz való csatlakozás egyik feltétele, hogy az 

önkormányzat tulajdonában legyenek ezek az utak, amiket felújításra szánnak. Ezek a dűlőutak 

térképen megtalálhatóak helyrajzi szám szerint egy kis utánanézéssel. Az a lényege a második 

határozati javaslatnak, hogy ezek a dűlőutak nem mind önkormányzati tulajdonban vannak, 

ezért szükséges ezeknek a megszerzése. Ezek a Grand-Tokaj Zrt. tulajdonában vannak jelenleg. 

Elkezdték a tárgyalásokat annak érdekében, hogy ezeket meg tudják szerezni. A Grand-Tokaj 

Zrt. ügyvédje tanácsolta, hogy birtokolják el, mert nekik ezekre már nincs szükségük. Az 

elbirtoklás a leggyorsabb, leghatékonyabb, legolcsóbb megoldás, mivel ezzel kapcsolatban már 

folytak előzetes tárgyalások és már született egy előzetes megállapodás tervezet is. A második 

határozat pedig arról szólna, hogy polgármester urat felhatalmazza a testület, hogy ezt a 

megállapodást aláírja, a jegyzőt pedig arra, hogy ezt előkészítse és ezzel kapcsolatos 

szerződéseket, és elbirtoklással kapcsolatos megállapodást, és így már a dűlőutak 100%-ára 

tudnak pályázni, ami így meg is tud épülni. 

 

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

javaslatát, miszerint az Idegenforgalmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 

Sátoraljaújhely területéhez tartozó dűlőutak felújítására a Kormány 1791/2020. (XI.11.) Korm. 

határozatában foglalt „Tokaj-Zemplén Fejlesztési Program” – Tokaj Borvidék 

Dűlőútfejlesztési Alapjába foglaltak szerinti Támogatási igénylés benyújtásáról szóló 

előterjesztés elfogadását, valamint azon belül az elbirtoklással kapcsolatos előterjesztést. 

 

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

tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

12/2021. (XII.13.) határozata 

Sátoraljaújhely területéhez tartozó dűlőutak felújítására a Kormány 171/2020. 

(XI.11.) Korm. határozatában foglalt „Tokaj-Zemplén Fejlesztési Program” – 

Tokaj Borvidék Dűlőútfejlesztési Alapjába foglaltak szerinti Támogatási igénylés 

benyújtásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely 

területéhez tartozó dűlőutak felújítására a Kormány 1791/2020. (XI.11.) Korm. 

határozatában foglalt „Tokaj-Zemplén Fejlesztési Program” – Tokaj Borvidék 

Dűlőútfejlesztési Alapjába foglaltak szerinti Támogatási igénylés benyújtásáról szóló 

előterjesztést fogadja el. 

 

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

tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

13/2021. (XII.13.) határozata 



a 11229, 11231/1, 11295/16, 11312/10, 11312/15, 3419/42 hrsz. alatt megjelölt 

„zártkert kivett saját használatú út” elnevezésű ingatlanok elbirtoklásáról 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 11299, 11231/1, 

11295/16, 11312/10, 11312/15, 3419/42 hrsz. alatt megjelölt „zártkert kivett saját 

használatú út” elnevezésű ingatlanok elbirtoklásáról szóló előterjesztést 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 

 


