
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága nyílt ülésén.  

A Bizottsági ülés helye: a Városháza, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. gróf Andrássy 

Gyula termében. 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. február 22. napján 9 órakor 

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 

Dankó Dénes alpolgármester 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezetője 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Dankó Dénes alpolgármester 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezetője 

 

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 Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhely-Hegyköz 

Turizmusáért Egyesület közötti középtávú együttműködési megállapodás 

megkötésére 

Előterjesztő: Dankó Dénes Egyesület elnöke 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely város idegenforgalmi szezonjára való felkészülésről 

szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: minden bizottság tárgyalni fogja ezt a napirendi pontot. 

Megkérdezte, hogy osztályvezető asszonynak van-e kiegészíteni valója. 

Tekintettel arra, hogy kiegészíteni való nem volt kérdések, vélemények következtek. 

Pasztorniczky István bizottsági tag: honnan lehet tudni, hogy melyik átcsoportosítás történt 

jogszabályi változás, és melyik saját döntés következtében.  

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: az államháztartásról szóló törvény értelmében előirányzat 

módosítás következik be minden egyes intézménynél például egy új pályázatnál, amikor 

megkapják hozzá az előleget, vagy ha bármilyen olyan kiadás történik, ami nem előre látható. 

 

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 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosításáról szóló előterjesztés elfogadását.  

 

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

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

7/2022. (II.22.) 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 módosításáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhely-Hegyköz 

Turizmusáért Egyesület közötti középtávú együttműködési megállapodás megkötésére 

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

kiegészíteni valója. 

Tekintettel arra, hogy kiegészíteni való nem volt kérdések, vélemények következtek. 

Kracson Norbert bizottsági elnök: látszik a megállapodásból, hogy Sátoraljaújhely városa 5,5 

millió forinttal az támogatja az egyesületet a felsorolt feladatok elvégzése kapcsán felmerülő 

költségek fedezésében.  

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 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhely-Hegyköz 

Turizmusáért Egyesület közötti középtávú együttműködési megállapodás megkötéséről 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 

8/2022. (II.22.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért 

Egyesület közötti középtávú együttműködési megállapodás megkötéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

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

Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület közötti középtávú együttműködési 

megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést fogadja el. 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely város idegenforgalmi szezonjára való felkészülésről szóló 

beszámoló elfogadására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: egy helyzetértékelést próbált az előszóban 

megfogalmazni. Számbavette főképp az önkormányzati intézményeket, de úgy gondolta, hogy 

mindenképp szükséges más fenntartók által működtetett intézményeknek a programját is 

bemutatni, amelyek szintén nagy szerepet játszanak a város turisztikai életében. 3,5 milliárdos 



fejlesztésről van szó, a libegő és a lombkorona sétány kiépítéséről szól. Megkérdezte, hogy 

ezzel kapcsolatban vannak-e kérdések. 

Schweitzer Tamás bizottsági tag: hosszútávú döntés a turizmus és annak a fejlesztése. 

Nagyon régről kezdődik és folyamatosan látszódik az emelkedése. Azt jól látni, hogy az 

idegenforgalmi szezonra való felkészülésben a különböző szereplők megfelelő szakmai és 

gazdasági eljárással készülnek fel, bár az utóbbi 2-2,5 évben elég nehéz volt jól belőni és 

megtervezni ezt. 

Dankó Dénes alpolgármester: a korcsolyapályával kapcsolatban az egyesület az idei 

pályázatába betervezett egy új gépet. Az előző gépeket használtan szerezték be 

költséghatékonysági szempontok miatt. Most van az első olyan év, hogy valószínűleg bele tud 

férni a költségvetésbe egy új gép beszerzése.  

 

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 város idegenforgalmi szezonjára való felkészülésről szóló 

beszámoló elfogadását. 

 

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

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

9/2022. (II.22.) határozata 

Sátoraljaújhely város idegenforgalmi szezonjára való felkészülésről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely város idegenforgalmi 

szezonjára való felkészülésről szóló beszámolót fogadja el.  

 

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és az ülést 9 óra 14 perckor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

  Nyiri Péter sk.                                                                              Kracson Norbert sk. 

   Jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                           Bizottsági elnök 

 

 


