Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és
Környezetvédelmi Bizottsága nyílt ülésén.
A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. gróf Andrássy Gyula
termében
A Bizottsági ülés ideje: 2020. február 10. napján 08.óra 45 perc
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság részéről megjelentek:
Kracson Norbert bizottsági elnök
Schweitzer Tamás bizottsági tag
Palicz István bizottsági tag
Pasztorniczky István bizottsági tag
Petercsák Pál bizottsági tag
Nyiri Péter bizottsági tag
Az ülésről távol maradt:
Deutsch Eszter bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívott:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető
Róth József képviselő
Jegyzőkönyvvezető:
Buka Gabriella
Kracspn Norbert bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 6 tag jelen van,
egyben az ülést megnyitotta. Javaslatot tett arra, hogy Egyebek napirendi pont kerüljön
felvételre. Mivel a napirendekkel kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, Kracson Norbert
elnök az elhangzott módosítással az ülés napirendjét szavazásra bocsátotta.
Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.
S z a v a z á s: Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6
tagja, 6 igen szavazattal, - egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbi módosítással
elfogadta.
1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre
szóló fejlesztési, gazdasági programjának elfogadására
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Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter
polgármester
2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi
költségvetésének elfogadására
Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
4. Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2019. évi
szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadására, a városnéző gumikerekes
kisvonat és a helyi termékpont 2019. évi működtetéséről szóló beszámoló
elfogadására, továbbá a 2019. évi költségvetésének elfogadására, valamint a
2020. évi költségvetési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
5. Egyebek
1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre
szóló fejlesztési, gazdasági programjának elfogadására
Kracson Norbert bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyzőt van-e
kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző:Nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdések, vélemények:
Pasztorniczky István bizottsági tag: Megkérdezte, hogy kik vettek részt az előterjesztés
készítésében és ki kérték-e a képviselő-testület tagjainak a véleményét.
Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy ez az előterjesztés egy közel egy éve
elkészült anyagra épül a városban kiemelt szaktekintélynek és közmegbecsülésnek örvendő
állampolgárok segítségét kérték az anyag elkészítéséhez. Nem szeretné megnevezni őket,
mert nem szeretne senkit kihagyni a felsorolásból, de sokan közreműködtek a készítésében.
Petercsák Pál bizottsági tag: Elmondta, hogy átolvasta az előterjesztést és nagyon jónak és
részletesnek találta még az is szerepel benne, amit az önkormányzat a jövőre nézve tervez
megvalósítani.
Palicz István bizottsági tag: Egyetért Petercsák Pál bizottsági tag véleményével. Elmondta,
hogy sok helyen ráismert az általa javasolt ötletekkel, de sajnálatát fejezte ki, hogy némely
javaslata kimaradt az előterjesztésből. Elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy a
Bodrogban rejlő lehetőségeket ki kell használni és ezzel kapcsolatban már korábban javasolta,
hogy külön foglalkozni kellene a révvel, mely összekötötte a két partot, olyan módon, hogy a
felügyelet mellett a turistának módja lenne a régi módszerrel áthúznia magát a másik partra.
Elmondta, hogy egy másik korábbi javaslata az lenne, hogy a Sátoraljaújhelyi aranybánya
jövője. Véleménye szerint először zárt körben kell róla beszélni. Elmondta, hogy az amatőr
aranymosók és a mikro ásványgyűjtők most is látogatják ezt a területet minden ellenőrzés
nélkül. Elmondta, hogy Telkibányával ellentétben egy sokkal jobban bemutatható terület,
hiszen megtalálhatók és több oldalról bejárhatóan megtalálhatók a középkori horpák,
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függőleges és vízszintes akna megtalálható és közelében van villany és a turisták számára
sokkal jobban kezelhető lenne. Véleménye szerint a közel jövőben foglalkozni kellene az
aranybányában rejlő lehetőség kiaknázásával.
Pasztorniczky István bizottsági tag: Elmondta, hogy egyetért Palicz István képviselő
javaslatával, hiszen a turisztikai potenciája fontosabb, mint az ott kinyerhető esetleges
nemesfém. Elmondta, hogy korábban utána nézett és még bánya területnek sincs megjelölve
az a terület és a városnak kellene megszereznie a lehetséges bányászati jogokat azzal együtt,
hogy nem bányászatra szeretné hasznosítani. Véleménye szerint elég, ha bizottsági
hatáskörben elhangzik ez a javaslat. Elmondta, hogy ez az előterjesztés a FIDESZ
kampányanyagából lett összeollózva és véleménye szerint nem felel meg a követelményeknek
több okból sem. Elmondta, hogy a törvény előírja, hogy a képviselő-testület alkotja meg az öt
évre szóló gazdasági, fejlesztési programot, már pedig ha így van, akkor ez nem korrekt és
jogszerű, hogy egyes képviselő társak nem vettek részt az elkészítésében. Véleménye szerint
azért sem megfelelő a program, mert nem tesz eleget annak a követelménynek, ami az
önkormányzati törvényben benne van, hogy a gazdasági program és fejlesztési terv
tartalmazza a különösen az egyes közszolgáltatások biztosítását a színvonalának javítására
vonatkozó fejlesztési elképzeléseknek. Elmondta, hogy a bizottsági témakörben is egy
mondatban szerepel az, hogy önkormányzat ellátja a kötelező feladatokat többek közt a
hulladékgazdálkodás, környezetvédelem, település tisztaság és fel van sorolva egy-egy szóban
és nem szerepel máshol a programban. Elmondta, hogy hiányzik a programból a vízvédelem,
aminek a klímaváltozás kapcsán hangsúlyozott jelentősége lenne. Elmondta, hogy a források
védelme nem megfelelő. Elmondta, hogy fejlesztési elképzelésnek kellene lennie a hulladék
elhelyezés vonatkozásában, az építési törmelék olcsóbb gazdaságosabb elhelyezésére is itt
felmerülhetne a saját hatáskörben való hasznosítás vagy a feldolgozás, hiszen az építési
törmelékből jó útalapot lehetne készíteni. Hiányolja a környezetvédelmi témakört az
előterjesztésből. Javasolta, hogy most a bizottság ne fogadja el a gazdasági és fejlesztési
tervet, hanem a következő bizottsági ülésen már kiegészítve újra tárgyalja meg a bizottság.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy Mötv. 116. § foglalkozik a gazdasági
programmal, melynek az elkészítésért az önkormányzat a felelős. Elmondta, hogy
Sátoraljaújhelyben az a gazdasági program és fejlesztési terv ciklusra vonatkozik így volt
eddig is most is így kerül előterjesztésre. Tehát a második szakasznak is megfelel a gazdasági
program. Elmondta, hogy a (3) bekezdésben azt mondja a jogalkotó, hogy a gazdasági
program és fejlesztési terv helyi szinten határozza meg a célkitűzéseket, feladatokat,
önkormányzati költségvetésének lehetőségével összhangban, társadalmi környezet, gazdasági
adottságok átfogó figyelembevételével, illetve a nyújtandó feladatok biztosítását
színvonalának javítását szolgálják. Elmondta, hogy a gazdasági program sok oldalon keresztül
ezt alátámasztja. Elmondta, hogy a (4) bekezdésben van a képviselő úr által hivatkozott
fejlesztési elképzelések és ezen belül különösen a közszolgáltatások biztosítása úgy gondolja,
hogy vannak bizonyos közszolgáltatások, amelyek adott esetben más alapvető
dokumentumban is szerepelhetnek, illetve a különösen szó, az ő értelmezésében nem taxációt
jelent maga a jogalkotó sem mondja meg pontosan csak hozzávetőlegesen, milyen tartalmat
szán egy gazdasági programba. Elmondta, hogy az (5) bekezdésben elmondja a jogalkotó,
hogy a képviselő-testület az alakuló ülést követő 6 hónapon belül fogadja el, tehát nem a
képviselő-testület készíti el, hanem polgármester meghatározza, hogy kinek milyen feladata
alapján kell majd az adott előterjesztést elkészíteni. Elmondta, hogy nem látja aggályosnak,
de mivel a 6 hónap még nem telt el lehetőség van arra, hogy újra legyen gondolva az
előterjesztés. Elmondta, hogy nincs konkrét taxáció a program programjellegű, valamint a
szükséges irányokat villantja fel és azt gondolja, hogy ennek a gazdasági programnak eleget
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tesz. Elmondta, hogy a program belső szerkezete változatlan a korábbihoz képest és
eddig nem merült fel törvényességi észrevétel.
Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy az anyag kiemeli a
levegőszenyeződéssel kapcsolatosan teendőket, a szemléletváltozást kell a lakosság felé
prezentálni a hulladékszedéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy szerepel az anyagban a temető
területén egy fa kivágása után kettőt ültetnek el. Véleménye szerint a környezetvédelemi
terület megfelelő súllyal szerepel az anyagban.
Schweitzer Tamás bizottsági tag: Elmondta, hogy sok képviselő hozzátette javaslatait, de
véleménye szerint az, hogy ki milyen párt tagja, az irreleváns az anyag elkészítésében.
Elmondta, hogy sok más szakember is hozzájárult az anyag elkészítéséhez. Elmondta, hogy a
szerkezet az előterjesztésnek ugyan olyan, mint a korábbi években elkészítettnek, a
tartalmából kikerültek, amik már megvalósultak és új megvalósítandó tartalmak kerültek bele.
Palicz István bizottsági tag: Elmondta, hogy divat a klímaváltozásra hivatkozni. Véleménye
szerint környezetvédelmi téren a város megelőzte a korát. Elmondta, hogy a városban sok
épületen napelem található, a város sok fát ültetett, a hulladékelszállítás problémájával is
sokat foglalkozik a város. Véleménye szerint csínján kell bánni az elektromos autók
alkalmazásával, mert a levegőt nem szennyezik, de sok akkumulátorral van felszerelve.
Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el Kracson Norbert elnök szavazásra bocsátotta
Pasztorniczky István bizottsági tag javaslatát, miszerint Sátoraljaújhely Város
Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, gazdasági programjának
elfogadásáról szóló előterjesztést kiegészítve a soron következő bizottsági ülésen tárgyalják
meg.
S z a v a z á s: Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6
tagja, 1 igen – 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága
1/2020.(II.10.) határozata
döntés elhalasztásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és
Környezetvédelmi Bizottsága Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024.
évekre szóló fejlesztési, gazdasági programjának soron következő ülésen való
megtárgyalásáról szóló javaslatot nem támogatja.
Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el Kracson Norbert elnök javasolta Sátoraljaújhely
Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, gazdasági programjának
elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát.
S z a v a z á s:Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6
tagja, 5 igen - 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága
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2/2020.(II.10.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési,
gazdasági programjának elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és
Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely
Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, gazdasági
programjának elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el.
2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete módosítására
Kracson Norbert bizottsági elnök: Megkérdezte Tagainé Fabók Tímea osztályvezető
asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a negyedik módosítása a 2019. évi
költségvetési rendeletnek. Elmondta, hogy 2020. február 29. napjáig van lehetősége a
képviselő-testületnek a módosítani az előző év költségvetési rendeletét.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Kracson Norbert elnök javasolta Sátoraljaújhely
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 3/2019.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó
előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát.
S z a v a z á s:Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6
tagja, 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága
3/2020.(II.10.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely
Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.20.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és
Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete módosítására
vonatkozó előterjesztést fogadja el.
3. Előterjesztés Sátoraljaújhely
költségvetésének elfogadására

Város

Önkormányzatának

2020.

évi

Kracson Norbert bizottsági elnök: Megkérdezte Tagainé Fabók Tímea osztályvezető
asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Nem volt
kapcsolatban.

kiegészítése

az

előterjesztéssel

Kérdések, vélemények:
Schweitzer Tamás bizottsági tag: Megkérdezte, hogy mit lehet tudni az iparűzési adóval
kapcsolatban felmerült tervek tekintetében. Elmondta, hogy azt hallotta, hogy a három tétel
kerülne az iparűzési adó alapból levonásra, amit a vállalkozások leírhatnak és így csökkenne
az önkormányzatok bevételei.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy jelenleg is vannak olyan tételek, melyek a
nettó árbevételt csökkentik például az alvállalkozók, azoknak az értékesített áruknak a
nyersanyag áron való beszerzése továbbá kedvezményt ad az önkormányzat az alapellátásban
dolgozó orvosoknak és védőnőknek.
Róth József képviselő: Véleménye szerint a nagyobb cégek fogják igénybe venni és
kihasználni ezt a lehetőséget.
Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, ha van is egy ilyen terv és a részleteket még
nem ismerik, de véleménye szerint ország szerte valamilyen kompenzációra biztos adnak
lehetőséget.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el el Kracson Norbert elnök javasolta Sátoraljaújhely
Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó előterjesztés
elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát.
S z a v a z á s:Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6
tagja, 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága
4/2020.(II.10.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének
elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és
Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely
Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó
előterjesztést fogadja el.
4. Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2019. évi szakmai
munkájáról szóló beszámoló elfogadására, a városnéző gumikerekes kisvonat és a
helyi termékpont 2019. évi működtetéséről szóló beszámoló elfogadására, továbbá a
2019. évi költségvetésének elfogadására, valamint a 2020. évi költségvetési tervének
jóváhagyására
Kracson Norbert bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyzőt, hogy van-e
kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Nem volt kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Kérdések, vélemények:
Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy elkészült az Ungvári Pinceközben
történt fejlesztés és úgy tudja, hogy a Tourinfo irodának is lesz szerepe. Szeretné, ha
pezsgőbb lenne az Ungvári Pinceköznél az élet, és ha aktívabban részt vennének a pince
tulajdonosok a különböző rendezvények alkalmával. Elmondta, hogy a májusi 1. napján
Bormajális elnevezésű rendezvény kerül megrendezésre a Tourinfo Iroda és a Kossuth Lajos
Művelődési Központ közreműködésével. Elmondta, hogy az anyag terjedelmes és részletesen
bemutatja az egyesület működését.
Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el el Kracson Norbert elnök javasolta a
Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2019. évi szakmai munkájáról szóló
beszámoló elfogadását, a városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2019. évi
működtetéséről szóló beszámolójának elfogadását, továbbá a 2019. évi pénzügyi
beszámolójának elfogadását, valamint a 2020. évi költségvetési tervének jóváhagyására
vonatkozó előterjesztést fogadását és 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 - az alábbi határozatot hozta:
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága
5/2020.(II.10.) határozata
a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2019. évi szakmai
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, a városnéző gumikerekes kisvonat és
a helyi termékpont 2019. évi működtetéséről szóló beszámolójának elfogadásáról,
továbbá a 2019. évi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2020. évi
költségvetési tervének jóváhagyásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és
Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2019. évi szakmai munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról, a városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont
2019. évi működtetéséről szóló beszámolójának elfogadásáról, továbbá a 2019. évi
pénzügyi beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2020. évi költségvetési tervének
jóváhagyására vonatkozó előterjesztést fogadja el.

5. Egyebek
Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy bizottsági hatáskörben a Bodrog parti
fejlesztésekkel párhuzamosan foglalkozzanak a Bodrog folyón áthaladó révvel és az
aranybányával kapcsolatos javaslaton, hogy milyen lehetőségek lennének turisztikai
szempontból.
Palicz István bizottsági tag: Javasolta, hogy a soron következő bizottsági ülés alkalmával,
bizottsági hatáskörben március hónapban az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság
és a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság együttes ülés keretében
tárgyalja meg idegenforgalmi hasznosítás tekintetében a Bodrog folyón áthaladó révben és az
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aranybányában rejlő lehetőségeket. Javasolta, hogy a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
illetékes osztálya vizsgálja meg az adott területek tulajdonviszonyát.
Pasztorniczky István bizottsági tag: Javasolta, hogy a bányajogok felmérésével is
foglalkozzanak.
Kracson Norbert az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta Palicz István bizottsági tag javaslatát miszerint a soron következő ülés alkalmával
márciusban az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság és a Gazdasági,
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság együttes ülés keretében tárgyalja meg a
Bodrog folyón áthaladó révben és aranybányában rejlő idegenforgalmi lehetőségeket.
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:
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága
6/2020.(II.10.) határozata
idegenforgalmi hasznosításról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és
Környezetvédelmi Bizottsága támogatja, hogy a soron következő ülés alkalmával
márciusban az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság és a Gazdasági,
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság együttes ülés keretében tárgyalja
meg a Bodrog folyón áthaladó révben és aranybányában rejlő idegenforgalmi
lehetőségeket.
Felkéri a Sátoraljaújhely Polgármesteri Hivatal illetékes osztályát a tulajdon viszonyok
tisztázására és a bányajogok felmérésére.
Róth József képviselő: Elmondta, hogy a Herukon tulajdonviszonyával is foglalkozni
kellene, mert egy közösségi oldalon megjelenő videó nem jó színben tűnteti fel a területet.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy jogszabálysértési, ha valaki bemegy a
tulajdonos engedélye nélkül elzárt helyre. Elmondta, hogy mivel a közösségi oldalon
megjelenő videó a tudomására jutott kiadta az illetékes Hatósági és Közterületfelügyeleti
osztálynak, hogy egy előzetes helyszíni szemlét foganatosítsanak és az alapján derült ki, hogy
ez magánterület. Elmondta, hogy ha az éven nem változott a jogszabály, akkor a
hulladékgazdálkodási törvény szerint van hatósági jogköre a jegyzőnek. Elmondta, hogy egy
hatósági eljárást indít a város ezzel kapcsolatban.
Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el, Kracson Norbert elnök megköszönte a
részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.
Nyiri Péter sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Kracson Norbert sk.
Bizottság elnöke
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