
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága nyílt ülésén. 

A Bizottsági ülés helye: a Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. Gróf Andrássy Gyula 

termében 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. július 26. napján 9 óra 30 perckor 

A 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 volt: 

Deutsch Eszter bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető 

Bartus István főépítész 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Bartus István főépítész 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti 

 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság határozatképes, mivel 7 tagból 6 tag jelen van, 

egyben az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy egy napirendi pont szerepel a meghívón. 

Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy van-e egyéb javaslat az ülés napirendjével kapcsolatban. 

Mivel észrevétel, javaslat nem hangzott el az ülés napirendjét szavazásra bocsátotta a meghívó 

szerint. 

Az ülés tervezett napirendjét 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 – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

Napirendi pont: 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város településrendezési eszközeinek módosításához 

kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 



1.napirend: 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város településrendezési eszközeinek módosításához 

kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére 

  

Kracson Norbert bizottsági elnök: elmondta, hogy az előző bizottság már tárgyalta.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: elmondta, hogy már az előző bizottságban is volt róla 

szó, hogy pontosítaná az előterjesztés első mondatát, mely szerint nem a képviselő-testület 

határozatával döntött az Önkormányzat, hanem a polgármester képviselő-testület nevében 

hozott határozatával döntött a településrendezési eszközeinek módosításáról. Elmondta, hogy 

másodrészt csak meglepetésének ad hangot, hogy éppen a környezetvédelmi főosztály nem 

reagált a megkeresésre. Elmondta, hogy harmadrészt neki az az álláspontja, hogy szükséges 

lenne a környezeti hatás vizsgálatának elvégzése és ezért nem támogatja az előterjesztést.  

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: megköszönte a véleményt. 

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Kracson Norbert bizottsági 

elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Sátoraljaújhely Város településrendezési 

eszközeinek módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről szóló 

előterjesztés elfogadását.  

 

S z a v a z á s :  az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 

tagja, 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

4/2021. (VII.26.) határozata 

Sátoraljaújhely Város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó 

környezeti vizsgálat szükségességéről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely 

Város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat 

szükségességéről szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

Mivel más észrevétel, kérdés, felvetés nem hangzott el, Kracson Norbert bizottsági elnök 

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 9 óra 5 perckor bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Nyiri Péter sk.      Kracson Norbert sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő     Bizottsági elnök 


