
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága nyílt ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. Városháza, Dísztermében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. október 27. napján 11. órától  

 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság részéről megjelentek:  

                      Kracson Norbert bizottsági elnök 

                      Schweitzer Tamás bizottsági tag 

                      Palicz István bizottsági tag    

                      Pasztorniczky István bizottsági tag  

                      Deutsch Eszter bizottsági tag 

                      Petercsák Pál bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

                                Nyiri Péter bizottsági tag    

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

                        Dankó Dénes elnök 

                        

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

                        Dankó Dénes elnök 

                        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. 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 Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadására 

      Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 
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2. Előterjesztés a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző 

gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2020. január- augusztus időszak 

működtetéséről szóló beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő:Dankó Dénes elnök 

 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök:Javasolta, hogy Nyiri Péter bizottsági tag távollétében 

Deutsch Eszter bizottsági tag legyen a jegyzőkönyv-hitelesítő.  

 

Mivel a javaslattal kapcsolatban egyéb vélemény nem volt ezért Kracson Norbert elnök, 

szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztását. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen 

lévő 6 tagja, 5 igen – 1 tartózkodás szavazat mellett a javaslatot elfogadta, miszerint 

Deutsch Eszter bizottsági tag került megválasztásra a jegyzőkönyv-hitelesítőjének. 

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadására 

 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyzőt van-e 

kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy nem tervezte kiegészíteni a beszámolót, de 

az előző két bizottsági üléseken elhangzottak, kevésbé szakmai, mint emocionális gondolatot 

indítottak benne. Elmondta, hogy a beszámolót jogszabályi kötelezettségnek eleget téve 

tárgyalja a bizottság. Elmondta, hogy a beszámoló nem az elégedettségét jelzi a tekintetben, 

hogy hivatalvezetőként neki kell látnia a gyengeségeket, hiányosságokat és a problémákat. 

Elmondta, hogy ő leginkább erre koncentrál és lehet, hogy a valós méretükhöz képest még 

nagyobbnak is tűnnek, és az eredményeket kevésbé helyezi előtérbe. Szeretné jelezni, hogy az 

élet indokolta, és a fenntartók által elképzelt feladatok megvalósulnak, az elégedettség hangja 

is megszólalhat.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: Elmondta, hogy a Városüzemeltetési Bizottsági ülésen 

elmondta az akadálymentesítéssel kapcsolatos kérdését, illetve ezzel kapcsolatos 

problémafelvetését, emiatt a témakör miatt tartózkodni fog a beszámoló elfogadásától.   

 

Petercsák Pál bizottsági tag: Elmondta, hogy átnézte a beszámoló anyagát és egy nagyon 

részletes mindenre kiterjedő előterjesztésről van szó. Elmondta, hogy nem tud kiemelni 

egyetlen osztályvezetőt sem a beszámolóval kapcsolatban, és minden osztályvezető elismerést 

érdemel. 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy két bizottság is tárgyalta már a 

beszámolót és felmerültek bizonyos kérdések. Elmondta, hogy dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

a korábbi bizottsági ülésen elmondta, hogy sosem elégedett. Számára az derül ki a leírtakból 

illetve a korábbi bizottsági ülésen elhangzottakból, hogy jegyző úr irányításával ez a 
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szervezeti felépítés még változhat, és a hivatal struktúrája illetve a vezetése képes lesz a 

megújulásra, ha látják, hogy újabb feladatok érkeznek, és a személyi állomány összetételének 

változása esetén, vagy a jogszabályi változások miatt szükség van esetleg a struktúra 

megváltoztatására. Látja a rugalmasságot és mindenki ahhoz igazítja a munkáját.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a hivatali állomány tudja, mert az értésükre 

adta, hogy vannak bizonyos alapelvek, amik a hivatalvezetését áthatják. Elmondta, hogy a 

változtatásra való állandó készség és képesség közötte van. Elmondta, hogy a XXI. század és 

a mindennapok is bővelkednek változásokban, ezeket le kell tudni követni ez alapvető. 

Elmondta elhangzott, hogy ez a beszámoló sem fedi már a jelenlegi struktúrát, hiszen már 

nem öt, hanem négy osztály működik.  Elmondta, hogy folyamatos az önvizsgálat, a kellő 

önkritika és a gondolkodás azon, hogy mit lehetne jobban csinálni, valószínűleg ez indukálja 

benne az elégedetlenséget is, mert látja, hogy mit lehetne jobban csinálni. Elmondta, hogy a 

változások miatt sok érdeket kell összehangolni, a városvezetés és a fenntartó önkormányzat 

érdekeit, a saját szakmai elvárásokat és a polgárok érdekeit is, és ehhez képest kell kialakítani 

a személyi és tárgyi infrastruktúrát.  

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Véleménye szerint képviselő társának nem ahhoz kellene 

kötni a szavazatát, hogy megvalósult-e a Polgármesteri Hivatalban az akadálymentesítés.  

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: Elmondta, hogy az előterjesztést felületesen olvasta el 

és biztos benne, hogy lesz még észrevétele. Elnézést kér a bizottságtól és a jegyző úrtól, hogy 

nem a dicsérő szavakat hangsúlyozza, de véleménye szerint azt kap eleget. Elismerését fejezte 

ki a pozitív intézkedésekért, például az ügyféltér kialakításáért és sok minden egyébért, de azt 

gondolja, hogy szükség van a kritikára is, talán épp azért, hogy folyamatosan javuljon a 

minőség. Elmondta, hogy jogszabályi kérdés a hivatal hirdetőtáblájának kihelyezése. 

Elmondta, hogy Hajdúszoboszlón látta, hogy a hivatal hirdetőtáblája az utcán egy zárható 

üvegszekrényben van kihelyezve, így éjjel nappal megtekinthető. Elmondta, hogy ennél a 

hivatalnál ez nem valósul meg, bent van a folyóson. Nyilván való, hogy az internet sok 

mindent pótol, de ez is csak egy pozitív példa, ami itt is megvalósítható lenne.     

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Kracson Norbert elnök javasolta a Sátoraljaújhelyi 

Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló 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  

19/2020. (X.27.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

fogadja el. 
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2. Előterjesztés a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző 

gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2020. január- augusztus időszak 

működtetéséről szóló beszámolójának elfogadására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Tudomása szerint Dankó Dénes elnök egyéb 

elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, de a testületi ülésen a felmerülő kérdésekre 

biztos választ fog adni. Elmondta, hogy a kisvonat működésében több hónap kiesett, de július 

és augusztus hónapban a kihasználtsága kiemelkedő volt, több csoport és sok turista igénybe 

vette ezt a lehetőséget.  

 

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

Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2020. 

január- augusztus időszak működtetéséről szóló beszámoló 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  

20/2020.(X.27.) határozata 

a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes 

kisvonat és a helyi termékpont 2020. január- augusztus időszak működtetéséről 

szóló beszámolójának elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely 

Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi 

termékpont 2020. január- augusztus időszak működtetéséről szóló beszámolóját 

fogadja el. 

 

 

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

részvételt és az ülést 11 óra 20 perckor bezárta. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

     Deutsch Eszter sk.             Kracson Norbert sk. 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő            Bizottság elnöke 

 

       


