
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: 2022. január 24. 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 

Petercsák Pál bizottsági tag 

Nyiri Péter bizottsági tag 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

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 7 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. 

Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nem hangzott el, ezért 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 7 

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

 

 



Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló 

gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításához 

kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesülethez való 

csatlakozási szándék támogatására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester   

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló 

gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: elmondta, hogy egy tömör, lényegre törő anyagot kaptak, 

amelyben részletesen szerepel minden olyan fejlesztés, ami az elmúlt időszakban megvalósult, 

elkezdődött, vagy a jövőben el fog indulni. Látszik, hogy más önkormányzatokhoz képest, 

Sátoraljaújhely lélekszámához és méretéhez képest nagyon túlteljesített és jó úton halad. 

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

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

testületnek Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági, 

fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadását.  

 

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

tagja, 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

1/2022. (I.24.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági, 

fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 

2019-2024. évekre szóló gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló 

tájékoztatást fogadja el. 

 



2. napirendi pont 

Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztató elfogadására 

 

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

dr. Terdik Sándor jegyző: annyi kiegészíteni valója volt, hogy kiosztásra került egy lap, ami 

a Polgármesteri Hivatal általános szervezeti jellemzőit módosítaná, tekintettel arra, hogy az 

anyagból kimaradt az önkormányzati tanácsadó, aki szintén a jegyző vezetési jogkörébe került. 

Szeretné kérni a beszámolót ezzel a módosítással elfogadni. 

Kérdések következtek. 

Pasztorniczky István bizottsági tag: azt szerette volna tudni, hogy egy önkormányzati 

tanácsadó van-e, vagy több. 

dr. Terdik Sándor jegyző: jelenleg egy önkormányzati tanácsadó van, de maga a beosztás 

létezik, tehát nincs akadálya, hogy több legyen. 

Kracson Norbert bizottsági elnök: jelentős átalakuláson ment át a hivatal. Megkérdezte, hogy 

a műszaki osztályon Jánosi Attila megbízott osztályvezetőként van-e jelen vagy már lezárult a 

pályázat. 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy a beszámolót elég nehéz volt összerakni, tekintettel 

arra, hogy a 2020-as beszámoló nem került megírásra, ezért azt nekik kellett nekik megcsinálni, 

illetve a 2021-es beszámolót is úgy, hogy ő körülbelül fél évet vett részt a hivatal munkájában, 

és nincs egyetlen osztályvezetője sem aki hamarabb került volna ebbe a pozícióba mint őt 

kinevezték. A múlt évben ki volt írva egy pályázat az osztályvezetői munkakör betöltésére. 6 

jelentkező adott be pályázatot és ebből Jánosi Attila került kiválasztásra. Az egész beszámoló 

problémák elé állította a munkatársait, mert nehéz volt eldönteni ki csinálja a beszámolót és 

meddig, milyen létszámmal, milyen ügyiratszámmal és milyen statisztikákat hozzanak, 

tekintettel arra, hogy az utolsó fél évben olyan változások következtek be, ami az egészet 

borította. Próbálták megoldani ezt a feladatot, úgy gondolja sikerült is, de az ez évi beszámoló 

sokkal letisztultabb képet fog mutatni.  

Vélemények következtek. 

Schweitzer Tamás bizottsági tag: sok változáson ment keresztül a hivatal, nyilván annak is 

köszönhető, hogy azóta a második jegyző van a hivatalban. Valóban látszik a beszámolóban, 

hogy egy megbolygatott hivatali struktúrával kellett dolgozni. Reméli, hogy ez most 

nyugvópontra jut, mert a hosszú távú munkának az eredményessége azon alapszik, hogy 

mindenki tudja a helyét és a feladatát. Mindenkinek jó munkát kívánt az elkövetkezendő 

időszakra. 

Pasztorniczky István bizottsági tag: elmondta, hogy úgy vette észre október óta nincsenek 

feltöltve a jegyzőkönyvek a honlapra. Szeretné kérni jegyző urat, hogy erre legyenek szívesek 

odafigyelni. 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy az előterjesztésnek semmi köze ahhoz, hogy 

nincsenek feltöltve a jegyzőkönyvek, de pótolni fogják a hiányosságot. 



Kracson Norbert bizottsági elnök: zárszóként csak annyit mondana, hogy az elmúlt két év a 

hivatal életében a külső helyzet és az átszervezések miatt kisebb-nagyobb hullámvasút volt. 

Ennek fényében ezt a nagyon tartalmas anyagot elfogadásra javasolja. 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatás elfogadását.  

 

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

tagja, 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

2/2022. (I.24.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 

2020-2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót fogadja el a kiegészítéssel együtt. 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításához 

kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: ez az előzőhöz képest jóval rövidebb anyag, amiből 

kiderül, hogy a szakhatóságok nem tartják indokoltnak a környezetvédelmi vizsgálat 

szükségességét. 

Kérdések, vélemények következtek. 

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

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

testületnek Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó 

környezeti vizsgálat szükségességéről szóló előterjesztés elfogadását.  

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

tagja, 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

3/2022. (I.24.) határozata 

Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó 

környezeti vizsgálat szükségességéről 



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely város településrendezési 

eszközeinek módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről szóló 

előterjesztést fogadja el. 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesülethez való 

csatlakozási szándék támogatására 

Kracson Norbert bizottsági elnök: szerinte a leírtakhoz nincs hozzáfűzni való. 

Kérdések, vélemények következtek. 

Schweitzer Tamás bizottsági tag: annyit szeretne hozzáfűzni, hogy az előterjesztésből megint 

csak az látszik, hogy Zemplén fővárosa mindig is komolyan gondolta azt a fajta 

kezdeményezési szerepet, ami eddig is meghatározta a tevékenységét, és sosem volt öncélú a 

gondolkozás módja. Nem csak a városban élők javítása iránt próbál tenni, hanem valóban 

Zemplén fővárosaként viselkedik, és ehhez hozzátartozik ez a kezdeményezés is. Nem szeretne 

messzire nyúlni, de nagyon sok partnerségi programot kezdeményeztek már az évek során és 

sosem miattunk hiúsult meg, hanem a felkért partnerek miatt. Reméli, hogy ez most sikeres 

lesz. 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesülethez való 

csatlakozási szándék támogatásáról szóló előterjesztés elfogadását. 

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

tagja, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

4/2022. (I.24.) határozata 

a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesülethez való csatlakozási 

szándék támogatásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

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

Együttműködéséért Egyesülethez való csatlakozási szándék támogatásáról 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 25 perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

       Nyiri Péter sk.      Kracson Norbert sk. 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő        Bizottsági elnök 

 


