
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. április 25. napján 10:05 órakor 

A Bizottság részéről megjelentek:  

Kracson Norbert bizottsági elnök 

Schweitzer Tamás bizottsági tag 

Palicz István bizottsági tag 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

Petercsák Pál bizottsági tag 

Virág Béla bizottsági tag 

Az ülésről távol volt: 

Deutsch Eszter bizottsági tag 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Jánosi Attila Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály osztályvezetője 

Tanácskozási joggal megjelent:  

dr. Terdik Sándor jegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Jánosi Attila Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály osztályvezetője 

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. Elmondta, hogy leköszönő bizottsági tag volt a bizottság 

jegyzőkönyv-hitelesítője, így új állandó jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választani, Schweitzer 

Tamás bizottsági tagot javasolta. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy van-e más javaslat. 

Mivel észrevétel, más javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta javaslatát. 

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

tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – Schweitzer Tamás bizottsági tagot a jegyzőkönyv 

állandó hitelesítőjének megválasztotta.  

Kracson Norbert bizottsági elnök: 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, 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 pontok: 

1. Előterjesztés a Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége szervezethez való 

csatlakozásra 

Előterjesztő: a Polgármester 

2. Előterjesztés az Aszú Bölcsője Egyesülethez való csatlakozás támogatására 

Előterjesztő: a Jegyző 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök:  

 

1. Napirendi pont 

Előterjesztés a Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége szervezethez való 

csatlakozásra 

 

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

van-e kiegészíteni valója. 

dr. Terdik Sándor jegyző: dr. Fazekas Márk aljegyző úr volt kint Észtországban egy 

megbeszélésen, ott merült fel, hogy csatlakozhatnának ehhez a szövetséghez. Van benne egy 

vállalás, amelynek értelmében 2030-ig 55%-kal csökkenteni kell a széndioxid kibocsátást a 

városban. Azt mondta a kapcsolattartó, hogy ez elvi megállapodás lenne, nincs szankciója, ha 

nem sikerül, de mindenképp szeretnének nyomást gyakorolni az Unió környezetvédelmi 

politikájára azzal, hogy minél több polgármester csatlakozik ehhez a szövetséghez.  

Kérdések következtek. 

Schweitzer Tamás bizottsági tag: megkérdezte, hogy ez a 55%-os vállalás a városra 

vonatkozó személyes vállalás-e. 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy igen. 7500 város csatlakozott eddig a szövetséghez. 

Úgy tudja a magyarországi képviselő itt lesz a képviselő-testületi ülésen is, lehet hozzá majd 

kérdéseket intézni. 

Schweitzer Tamás jegyző: megkérdezte, hogy ennek a teljesítésére megvan-e a mérőszám. 

Jánosi Attila osztályvezető: most az adatgyűjtési fázisban vannak, a WWF Magyarország 

Alapítvány fogja elkészíteni a város klímavédelmi akció tervét, lesz egy javaslat és ezt az 

ajánlást kell majd nekik teljesíteni. 



Palicz István bizottsági tag: nem kis feladat 55%-kal csökkenteni a kibocsátást, különösen 

úgy, hogy az önkormányzati épületek jó részének energetikai korszerűsítése már megtörtént. 

Jánosi Attila osztályvezető: nem a mostani adatokkal, hanem tavalyi, illetve tavaly előtti 

adatokkal kezdődött a számolás. Több részből tevődik össze, a közúti közlekedésből, a 

villamosenergia ellátásból, illetve a fűtésből.  

Vélemények következtek. 

Kracson Norbert bizottsági elnök: sok nagyváros is csatlakozott már a szövetséghez, például 

Székesfehérvár és Hatvan is. Úgy gondolja, hogy nagy célokat kell kitűzni és jó eredmény, ha 

akár már csak a felét is sikerül elérni. Ha egy külsős cég elkészíti ezzel kapcsolatos javaslatait, 

akkor lehet egy külső szemlélő talál olyan területeket, amire ők nem is gondolnak és abba az 

irányba érdemes elindulni.  

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

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

testületnek a Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége szervezethez való csatlakozásról 

szóló előterjesztés elfogadását.  

 

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

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

11/2022. (IV.25.) határozata 

a Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége szervezethez való csatlakozásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Covenant of Mayors/Polgármesterek 

Szövetsége szervezethez való csatlakozásról szóló előterjesztést fogadja el.  

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés az Aszú Bölcsője Egyesülethez való csatlakozás támogatására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni való a napirendi 

ponttal kapcsolatban. 

Tekintettel arra, hogy kiegészíteni való nem volt kérdések következtek. 

Petercsák Pál bizottsági tag: ehhez csak olyan személyek csatlakozhatnak, akik 

szőlőtulajdonnal rendelkeznek, vagy azok is, akiknek nincs. 

Kracson Norbert bizottság elnöke: úgy gondolja nincs kizárólagosság, az egyesület azzal a 

céllal jött létre, hogy kötődjön fizikailag is a borászathoz, szőlészethez. Aki tényleg úgy 

gondolja, hogy ez a cél nemes és Sátoraljaújhely fontos számára, az nyugodtan csatlakozhat.  

Vélemények következtek.   



Schweitzer Tamás bizottsági tag: van egy mondat az előterjesztésben, hogy az egyesület főbb 

feladatai közé tartozik majd az információcsere, szakmai fórumok, előadások szervezése, tehát 

úgy gondolja, bárki csatlakozhat. 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó: polgármester úr ötlete alapján jött létre a 

civil szervezet. Éppen ez volt a célja, hogy a sátoraljaújhelyi borászok, a borászokat szerető 

közösség, és ebbe szívesen tartozóknak, akár egy pályázatíró, egy rendezvényszervező, akár 

olyan személy, aki egy kicsivel is előbbre tudja mozdítani azt a közös célkitűzést, hogy az 

újhelyi borászok, bortermelők nagyobb elismertségnek és nyilvánosságnak tudjanak örvendeni. 

Tulajdonképpen a név választása is kicsit a nyilvánosságnak szólt, hogy az mindenki számára 

legyen egyértelmű, hogy Sátoraljaújhelyben készült az első aszú bor. 

Kracson Norbert bizottsági elnök: ha az Ungvári-pincék és a Zsólyomkai pincék 

fejlesztésére, vagy a Bortemplomra gondolnak a polgármester úr valószínűleg érzékelte, hogy 

élettel kellene megtölteni ezt a nemes hagyományokkal rendelkező borászati ágazatot.  

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

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

testületnek az Aszú Bölcsője Egyesülethez való csatlakozás támogatásáról szóló előterjesztés 

elfogadását.      

 

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

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

12/2022. (IV.25.) határozata 

az Aszú Bölcsője Egyesülethez való csatlakozás támogatásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Aszú Bölcsője Egyesülethez való 

csatlakozás támogatásáról szóló előterjesztést fogadja el.  

 

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és az ülést 10 óra 17 perckor bezárta. 

 

 

K.mf. 

 

 

Schweitzer Tamás sk.                                                                    Kracson Norbert sk. 

         Jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                       Bizottsági elnök 

 


