
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága nyílt üléséről.  

 

A Bizottsági ülés helye: a Városháza gróf Andrássy Gyula Termében (3980 Sátoraljaújhely, 

Kossuth tér 5.) 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. július 6. napján 10:30 órától 

 

 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság részéről megjelentek:  

Kracson Norbert bizottsági elnök 

Schweitzer Tamás bizottsági tag (2. napirend közben érkezett az ülésre) 

Palicz István bizottsági tag 

Deutsch Eszter bizottsági tag  

Petercsák Pál bizottsági tag  

Nyiri Péter bizottsági tag  

 

Az ülésről távol maradt: 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási Osztály osztályvezető 

 Tóth Csaba intézményvezető, Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási Osztály osztályvezető 

 Tóth Csaba intézményvezető, Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Obráz Béláné  

                       

   

Kracson Norbert bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 5 tag jelen van, 

egyben az ülést megnyitotta. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével 

kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat. Mivel észrevétel, javaslat nem volt, az ülés 

napirendjét szavazásra bocsátotta.  

 

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  
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Szavazás: A Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 

igen szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint elfogadta. 

 

Napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 

rendeletének megalkotására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) 

önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

3. Előterjesztés a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2019. évi működéséről szóló 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és Soltész-Vincze Tünde intézményvezető 

4. Tájékoztató Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és 

médiatevékenységéről 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

5. Egyebek  

 

Zárt ülésen: 

 

1. Javaslat a Közmegbecsülés Díja adományozására (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester   

 

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi 

zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Megkérdezte Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és 

Gazdálkodási Osztály osztályvezető asszonyt, hogy a napirendi pont kapcsán van-e kiegészítése 

az előterjesztéshez. 

 

Palicz István bizottsági tag 10:33 órakor távozott az ülésről.  

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza mind a 

számokat, mind az indokolást. A jogszabályi előírásoknak megfelelően készült a zárszámadási 

rendelet tervezet. A számadatok megegyeznek a Magyar Államkincstár felé továbbított 

beszámoló adataival, mely a veszélyhelyzet előtt, március 8-án került teljesítésre.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök javasolta a Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására vonatkozó 

előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

Szavazás: A Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 4 tagja, 4 

igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

7/2020.(VII.6.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete 

megalkotásáról   

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete megalkotásáról szóló 

előterjesztést fogadja el. 

 

 

2. Napirendi pont: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Megkérdezte Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és 

Gazdálkodási Osztály osztályvezető asszonyt, hogy a napirendi pont kapcsán van-e kiegészítése 

az előterjesztéshez. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági tag 10:40 órakor megérkezett az ülésre.  

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy nem kerültek részletesen indoklásra a 

költségvetési sorok, ezzel a szándéka az volt, hogy a táblázatokat áttekintve mindenkiben 

megfogalmazódik egy-két kérdés, melyekre személyesen reagálna. A vírushelyzet kapcsán, az 

hogy a gazdaságra milyen hatással volt, nem kell senkinek bemutatni. Elmondta, hogy az 

önkormányzatoknak nincs túl nagy mozgástere ebben a helyzetben, mivel a kötelező feladatokat 

az állam finanszírozza, a normatíva igénylés folyósításának a feltételei nem változtak. Az 

önkormányzat saját bevételei csökkentek drasztikusan, ezzel arányosan kellene csökkenteni az 

önként vállalt feladatokat, ami nem megvalósítható, hiszen az önként vállalt feladatokban is 

komoly hosszútávú kötelezettségvállalásai vannak az önkormányzatnak, mint a Magas-hegyi 

Turisztikai és Sportközpont költségvetése és közel 60 fős munkavállalójával. Jelenleg 300 millió 

forint hiány van tervezve, a bevételek a mai napig is nehezen prognosztizálhatóak. Elmondta, 

hogy a nagyobb adózóknak adatszolgáltatási levél lett kiküldve, melyben kérve lett milyen 

mértékben és milyen ütemezésben kívánják befizetni a 2019. évi iparűzési adójukat, hiszen 

részben lehetőség lett biztosítva a cégeknek, hogy 2020. szeptember 30-ig tegyenek eleget 

fizetési kötelezettségüknek. Elmondta, hogy egy-két cég már május 31-ig eleget tett a 

befizetésének. A cégek fele már visszajelzett, vannak akik még nem reagáltak, ebből 120 millió 

forint bevétel várható szeptemberben. 600 millió forint helyi adóbevétellel lett számolva. A 

másik nagy bevételi forrás a nyári időszakban a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 

bevétele. A Magas-Hegyi Turisztikai Sportközpontnak március 20. után be kellett zárnia, de 

májusban újra kinyitott és tudja fizetni a béreket, a közüzemi díjakat, remélhetőleg plusz bevétel 

is keletkezik. Ebben az esetben 200 millió forint lett tervezte, mely időjárás függvénye is.  

Elmondta, hogy az ÖNHIKI rendkívüli önkormányzati támogatásra a pályázat beadásra került, 

melyre 29 millió forint támogatás érkezett, melyre ebben az évben még egyszer van lehetőség 

pályázni szeptember 30-ig.   

Elmondta, hogy a hitelkeret kérése az OTP-nél március végéig megtörtént, úgy tűnt egy-két 

héten belül lezajlik, majd később minden önkormányzat ráébredt, hogy komoly pénzügyi kiadása 

lesz a válsághelyzet következtében. Három hónap alatt sikerült a hitelemelést elfogadtatni, több 

kimutatás bekérése után. A 300 millió forintos hitelkeretet vissza kell fizetni, a felét pedig, 150 

millió forintot 2020. szeptember 30-ig kell, mely az iparűzési adóból meg tud valósulni. Az 
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október, november, december hónap kérdéses, vagy kormányzati beavatkozásra lesz szükség,  

valamint az új költségvetési törvény lehetőséget ad az önkormányzatnak, hogy hosszabb távú 

likviditási hitelfelvételre, tehát egy éven átnyúló hiteltörlesztésre, amelyhez nem kell 

kormányengedély, 3 évre kitolta a kormány és folyamatosan évről évre csökken a törlesztőrészlet 

nagysága. Elmondta, hogy a mostani iparűzési adó az a 2018-as év alapja, a 2020-as gazdasági 

év amely lecsapódik nyereség tekintetében a cégeknél az 2021, 2022. Elmondta továbbá a 

vírushelyzet okán, hogy az önkormányzat intézményeinél létszámleépítésre, munkaidő 

csökkentésre nem került sor, a fizetési kötelezettségeknek eleget lett téve, valamint az 

intézmények is igyekeztek-igyekeznek takarékosan gazdálkodni.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy az utóbbi napokban, a péntekre virradó éjszakai 

felhőszakadás utakat mosott el és védműveket a Májuskút pataknál és sok más helyen. Elmondta, 

hogy megoldásra került a helyzet Széphalomban, Károlyfalván, Rudabányácskán a 

csapadékvízelvezetés kapcsán, ideje hogy Sátoraljaújhelyben is rend legyen. A Májuskút patak 

medrét ki kellene méretni, valamint kitakarítani a védműveket is.  Megkérdezte, hogy a felmerült 

károkat vis maior pályázatokból vagy saját költségvetéséről rendezi az önkormányzat. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a bizottsági ülést megelőzően 

osztályvezetői értekezlet volt polgármester úrnál ezekkel a napirendekkel is, a felmerült károk 

vis maior pályázat keretében kerülnek megoldásra.  

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy mennyi összeg került megpályázásra az 

ÖNHIKI esetében, ha 29 millió forint támogatás érkezett.  

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy 56 millió forint. 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy sok még a bizonytalansági tényező, 

remélte, hogy lesz megfelelő mennyiségű bevétele a Magas-hegyi Turisztikai és 

Spotközpontnak, a Mozinak, a Latabár Kávéháznak, a Halászcsárdának és kevesebb lesz a hiány 

összege.  

 

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) 

önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra 

bocsátotta javaslatát. 

 

Szavazás: 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 

8/2020.(VII.6.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. 

(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati 

rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 
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3. Napirendi pont: Előterjesztés a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2019. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy a beszámolót Soltész-Vincze Tünde 

igazgató asszony készítette még március elején, aki időközben nyugállományba vonult. Ezt 

követően köszöntötte a jelenlegi intézményvezetőt Tóth Csabát, majd megkérdezte, hogy a 

napirendi pont kapcsán van-e kiegészíteni valója. 

 

Tóth Csaba intézményvezető: Elmondta, hogy nincs kiegészítése, válaszol a felmerülő 

kérdésekre.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági tag: Elmondta, hogy korábban is voltak beruházási tervek, 

jelenleg is folynak beruházások, a kalandtúra pálya felújítás alatt áll, az elmúlt hétvégén is jó 

forgalma volt a kalandparknak. Megkérdezte, hogy mennyiben érinti a bevételorientáltság a 

vírushelyzet után a tervek ütemterv szerinti folyamatát, vagy a beruházások egy részre áttolódik-

e jövőre.  

 

Tóth Csaba intézményvezető: Elmondta, hogy a fejlesztések folyamatosan zajlanak és vannak 

fejlesztések amelyek nagyobb volumenűek, mint a régi libegő elbontása és az új libegő építése. 

A kalandtúra pálya átépítése az átmenti időszakban nem befolyásolta a bevételeket. Elmondta, 

hogy májusban megnyitottak, a látogatók tekintetében nem befolyásolja az ügymenetet, jelenleg 

az időjárással állnak úgymond harcban. A fejlesztések időzítése nagyon szakszerűen történnek, 

de az időjárás befolyásolhatja a munkák elvégzését. Elmondta, hogy a kisebb fejlesztések 

befejeződnek, a nyári időszakban pedig beindul a hófánk és a kalandtúra pálya. A Magyar 

Turisztikai Ügynökség jelentése szerint Sátoraljaújhely az egyik legkedveltebb belföldi 

turisztikai célpont, valamint elmondta, hogy nyáron készülnek egy meglepetésre.  

 

Schweitzer Tamás bizottsági tag: Megkérdezte, hogy az átépítéssel a kalandtúra pálya 

extrémebb lett-e vagy maradt a régi stílusában, csak a műszaki tartalom lett felújítva. A régi 

libegő áttelepítése mennyi időre van tervezve ha a körülmények optimálisak. Mennyi időre kell 

bezárni az oszlopok cseréjének beruházásánál. Megkérdezte, hogy a régi oszlopokkal mi fog 

történni, felhasználásra kerül-e.  

 

Tóth Csaba intézményvezető: Elmondta, hogy a hófánk és a kalandtúra pályát fejlesztő, építő 

szakemberek úgy készítették el, hogy új élményt adjon, izgalmasabb legyen mint korábban volt. 

A libegő átépítésével kapcsolatban elmondta, hogy a fejlesztések sok mindenen múlnak, 

valamint a közbeszerzési eljárás lezárására várnak. A leállás annak a függvénye, hogy mikor 

indul el a munka. A cél az hogy a főszezonban zavartalanul működjön a Kalandpark, az átmeneti 

időszakban október végén, december elején lenne a legjobb az időjárástól függően. Elmondta, 

hogy a régi oszlopok felhasználásáról a fejlesztési csoport tud majd választ adni.  

 

Palicz István bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a libegő beruházása érinteni fogja-e a bob 

pálya működését.  

 

Tóth Csaba intézményvezető: Elmondta, hogy elsősorban az alsó pályaszakasz elbontási idején 

kell majd leállni a bob működtetésével. Ha minden jól megy akkor az átmeneti időszakban folyik 

majd a beruházás.  
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Petercsák Pál bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a hirtelen lezúduló eső gátolta-e az emberek 

fogadását, volt-e észrevétel.  

 

Tóth Csaba intézményvezető: Elmondta, hogy minden este megkapja az aznapi jelentést, az 

esős napok megjelölése az éves jelentésben is szerepel. Volt olyan nap amikor naposan indult a 

nap, sok vendég volt, de fél 3 órakor elindult a vihar és tartott 18 óráig. Ez komoly probléma 

pénzügyi szempontból. A Magas-hegyről a Szár-hegyre átcsúszókat gépkocsival kellett áthozni a 

középső vagy az alsó állomásra. Elmondta, hogy a három legutóbbi vihar esetén egyetlen fa dőlt 

ki a Magas-hegyre vezető szerpentin útra, a kollégák elhárították a problémát. A fejlesztések 

kapcsán földmunkák zajlanak a középső állomáson, az időjárás megnehezíti az elvégzett munkák 

tovább folytatását, vagy újra kell kezdeni, vagy újra kell gondolni a fejlesztőknek. Az új libegő 

alapjának a kiöntésével indul majd a munka, a fejlesztők tervezése alapján, 45 nap az előkészítés.  

Elmondta, hogy a vihar idejére a kialakult protokollt követik, 15-20 perccel a vihar előtt leállnak, 

maximálisan odafigyelnek a vendégek kényelmére.  

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy a libegő sebessége gyorsabb, 

praktikusabb lesz-e, az ülések 2 vagy 4 személyesek-e, számolnak-e a kerékpáros turizmussal 

kapcsolatos székek kialakításával.  

 

Tóth Csaba intézményvezető: Elmondta, hogy amennyiben meglesz a fejlesztő, akkor meglesz 

az új libegő paraméterei is. Az elképzelés az hogy, 2 üléses székek lesznek, síléc tartóval, illetve 

bizonyos üléseknél kerékpártartóval is, valamint az ülések közötti tíz méteres távolságnál 

közelebbi elhelyezés lehetséges.  

 

Palicz István bizottsági tag: Reményét fejezte ki, hogy a mérnökök megfelelően megtervezik és 

kivitelezik a libegőt és egymással összhangban tudnak majd működni a többi attrakcióval. Sok 

sikert kívánt Tóth Csaba intézményvezetőnek.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök javasolta a Magas-

hegyi Turisztikai és Sportközpont 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 

vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

Szavazás: 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 

9/2020.(VII.6.) határozata  

a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2019. évi működéséről  szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magas-hegyi 

Turisztikai és Sportközpont 2019. évi működéséről szóló beszámolóját az 

előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. 
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4. Napirendi pont: Tájékoztató Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs 

és médiatevékenységéről 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy mindenki olvashatta az előterjesztést 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média tevékenységéről szóló 

tájékoztatás elfogadására 2019. május – 2020. március időszakra vonatkozóan. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági tag: Elmondta, hogy minden éven visszatérő napirend 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média tevékenységéről szóló 

tájékoztatás és egyre több és minőségibb megjelenés van lejegyezve benne. A Magyar Rádió 

helyi adása nagyon jó reklám volt a városnak. A múzeum most nincs megemlítve a 

tájékoztatóban, a közösségi oldalán jól kihasználja az online lehetőséget, változatosan, ötletesen 

próbálja a múzeumba csalogatni a látogatókat.  

 

Palicz István bizottsági tag: Elmondta, hogy a jó kommunikációból soha nem elég, Szerencs 

után táblák jelzik Sárospatak látnivalóit.  

 

Schweitzer Tamás bizottsági tag: Elmondta, hogy az út melletti táblák esetében jól 

szerkesztett, az autósok számára látható és olvasható felületre lenne szükség.  

 

Palicz István bizottsági tag: Javasolta, hogy egy profi átnézhetné, hogyan látja ebben a témában 

Sátoraljaújhely kommunikációját. Elmondta a Tokaji bort készítő borászoknak, hogy a palack 

címkéjén jelenítsék meg Sátoraljaújhelyt, vagy a feldolgozás helyét.  

 

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és médiatevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadására vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

Szavazás: 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 

10/2020.(VII.6.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és médiatevékenységéről 

szóló tájékoztató elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata kommunikációs és médiatevékenységéről szóló tájékoztatóját az 

előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. 

 

 

 

5. Napirendi pont: Egyebek  

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Javasolta, hogy a bizottság hozhatna egy állásfoglalást, 

vagy határozatba foglalhatná, hogy a jövőben megvalósuló derogációs pályázat kapcsán a 

tervezéskor, majd a kivitelezési munkák elindulásakor elsőbbséget élvezzen a Károlyi lakótelep. 
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Ezen a városrészen a tervezésnél számoljanak azzal, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő és 

műszakilag rendben legyen. Az időnként előforduló vihar ezen a városrészen 200 embert érintő 

probléma, a garázsok, az alagsor vízben áll. Elmondta, hogy a vízelvezetés és a 

szennyvízelvezetés szétválasztása a derogációs pályázat kapcsán úgy tudja közbeszerzési eljárás 

alatt áll.   

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a beruházás önkormányzati, ebből fakadóan az 

önkormányzatnak szerve a bizottság, a képviselő-testület irányába lehet kezdeményezést 

intéznie. A döntés határozati formában kell, hogy történjen. Jogilag nincs akadálya, inkább 

műszaki, biztos van egy technológiai sorrend, amit követni kell. Feltételezte, hogy a 

befogadóhelyet kell kialakítani először úgy, hogy később az oda vezetendő csapadékvíz, 

szennyvíz fogadására képes legyen. Elmondta, hogy lehet határozatot hozni a városrész ezen 

részére, kérni az elsődlegességet vagy kiemelten kezeltségét.  

 

Palicz István bizottsági tag: Elmondta, hogy támogatja a bizottsági indítvány létrejöttét, 

kiegészítené annyiban, hogy vonatkozzon azokra a területekre is, ahol a nagyobb mennyiségű 

felhőszakadás után megjelenik a probléma. Elmondta, hogy nincs az a cső és méretű, amely 

elegendő lenne ilyen esetben, továbbá a víznyelők nincsenek kitakarítva, a városlakók házai előtt 

a vízelvezetőket nem teszik rendbe. A közterület-felügyelet nem ad jelzést, hogy időszerű lenne 

ezeket kitakarítani, így nem következett volna be ami megtörtént a Szeder és Stuller Antal 

utcában, vagy kisebb mértékben. Elmondta, hogy múlt pénteken a felhőszakadás után próbált a 

bejelentésekre reagálni, megoldást találni. Elmondta, hogy a vízműtől Lakatos Istvánt el lehetett 

érni és intézkedtek, segítettek a Májuskút utcán, a Városellátó Szervezet vezetőjét pedig nem.  

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy az önkormányzat próbálja megtalálni a 

felszín feletti csapadékvíz elvezetés kérdésére a megoldást, keresni kell azokat a pályázatokat, 

mint Rudabányácska, Károlyfalva és Széphalom esetében. 

 

Palicz István bizottsági tag: Elmondta, hogy mindig az adott probléma lett rendezve vis maior 

pályázat keretében, de együtt kellene kezelni ezeket a problémákat.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök elfogadásra javasolta 

javaslatát, miszerint az elmúlt időszakban előforduló szélsőséges időjárás miatt a csapadékvíz és 

szennyvízelvezetés tekintetében érinett városrészeket a jövőbeni derogációs és vis maior 

pályázatok esetén a tervezés és kivitelezés vonatkozásában kiemelten kezelje, majd szavazást 

rendel el.  

 

Szavazás: 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 

11/2020.(VII.6.) határozata  

jövőbeni derogációs pályázat esetében a vis maiorral érintett városrészek 

prioritásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az elmúlt 

időszakban előforduló szélsőséges időjárás miatt a csapadékvíz és szennyvízelvezetés 

tekintetében érinett városrészeket a jövőbeni derogációs és vis maior pályázatok esetén a 

tervezés és kivitelezés vonatkozásában kiemelten kezelje.  
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Mivel más észrevétel, kérdés, felvetés nem hangzott el, Kracson Norbert bizottsági elnök 

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 11:40 órakor bezárta.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

     

    

 

 

 Nyiri Péter  sk.     Kracson Norbert  sk. 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő              Bizottság elnöke 

 


