
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. szeptember 21. napján 08. órától  

 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság részéről megjelentek:  

                      Kracson Norbert bizottsági elnök 

                      Schweitzer Tamás bizottsági tag 

                      Palicz István bizottsági tag    

                      Pasztorniczky István bizottsági tag  

                      Nyiri Péter bizottsági tag 

                      Deutsch Eszter bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

                       Petercsák Pál 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 osztályvezető 

                        

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

                        Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási osztályvezető 

                         

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. Megkérdezte az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

tagjait, hogy az ülés napirendjével kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat. Mivel 

észrevétel, javaslat nem volt, az ülés napirendjeit 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 alábbiak szerint elfogadta. 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

Zárt ülésen: 
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1. Előterjesztés Díszpolgári Cím, Pro Urbe Díj és Közszolgálati Díj 

adományozására (szóban) 

            Előterjesztő:Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Megkérdezte Tagainé Fabók Tímea osztályvezetőt van-e 

kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a képviselő-testület a júliusi ülésen 

elfogadta az önkormányzat a válságköltségvetését, hiszen a pandémia helyzet miatt a 

gazdasági hatások erősen érezhetőek. Elmondta, hogy a júliusi költségvetés módosításához 

képest gyakorlatilag csak a központi költségvetésből kapott támogatásokkal módosult. 

Elmondta, hogy elsősorban a közfoglalkoztatási támogatásokra gondol, aminek jelentős az 

összege illetve egyéb felhalmozási célú támogatások. Elmondta, hogy a bevételek annyiban 

módosultak, amennyi beérkezett azóta az önkormányzat részére illetve az önkormányzat 

irányában adott támogatások és ezzel párban a kiadások is módosításra kerültek. Elmondta, 

hogy a 300 millió forintos hiány továbbra is szerepel az önkormányzat költségvetésében.   

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Kracson Norbert elnök javasolta Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének 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 - 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága  

13/2020. (IX.21.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására vonatkozó 

előterjesztést fogadja el. 

 

Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el, Kracson Norbert elnök megköszönte a 

részvételt és a nyílt ülést 8 óra 5 perckor bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatta 

munkáját. 

 

 

K. m. f. 

 

     Nyiri Péter sk.           Kracson Norbert sk. 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő            Bizottság elnöke 

 

       


