
 

A Bizottság 7 igen szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

1/2018.(I.28.) határozata 

az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság és Városüzemeltetési Bizottság     

együttes ülésének megtartásáról és napirendi pontjáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága kezdeményezi, hogy a soron következő bizottsági ülés 

alkalmával februárban az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság és a 

Városüzemeltetési Bizottság együttes ülés keretében vizsgálja felül a 

Sátoraljaújhelyhez tartozó turisztikai, információs táblákat és tegyen javaslatot az 

elavult táblák cseréjére, továbbá javasolta, hogy a google maps rendszerében a 

közterület neveinek felülvizsgálatát egy külön napirendi pontban tárgyalja meg. 

 

 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

2/2018.(I.28.) határozata 

turisztikai, információs tábla eltávolításáról, karbantartásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága élet és balesetvédelmi szempontokra hivatkozva a 

szükséges karbantartási munkákra Szárkúton lévő Boglyoskai turisztikai, információs 

tábla azonnali eltávolítására majd azt következő karbantartására továbbá a 

szánkópálya használatát nem akadályozó a pályázati beszerzésre tekintettel a pályázat 

feltételeinek és a fenntartási időszakban vállalt kötelezettségnek megfelelő 

kihelyezésére felhívja a Városellátó Szervezetet.  

 

 

 

Az Bizottság  7 igen szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága  

3/2019.(I.28.) határozata 

Sátoraljaújhely Város idegenforgalmi szezonjára való felkészüléséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely 

Város idegenforgalmi szezonjára való felkészülésről szóló előterjesztést fogadja el. 
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Az  Bizottság 7 igen szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

4/2018.(I.28.) határozata 

2019. évben megrendezésre kerülő Zempléni Fesztivál megrendezéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága a javasolja Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának, 

hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 2019. évben megrendezésre kerülő 

Zempléni Fesztivál keretein belül milyen anyagi forrásokkal, mennyi programot és 

milyen helyszíneket tudna biztosítani. 

 

 

 

 

Sátoraljaújhely, 2019. január 28. 

 

 

        Schweitzer Tamás sk. 

                     Bizottság elnöke 

A kivonat hiteléül: 

 

           Buka Gabriella sk. 

       Jegyzőkönyvvezető  

 

 


