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. szeptember 20. napján 9 óra 30 perckor
A Bizottság részéről megjelentek:
Kracson Norbert bizottsági elnök
Schweitzer Tamás bizottsági tag
Palicz István bizottsági tag
Deutsch Eszter bizottsági tag
Nyiri Péter bizottsági tag
Az ülésről távolt volt:
Pasztorniczky István bizottsági tag
Petercsák Pál bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Terdik Sándor jegyző
dr. Madák Tímea Szervezési, Szociális és Hatósági osztályvezető
Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági osztályvezető
Tóth Csaba Gábor Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont igazgató
Jánosi Attila ügyintéző
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Madák Tímea Szervezési, Szociális és Hatósági osztályvezető
Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági osztályvezető
Tóth Csaba Gábor Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont igazgató
Jánosi Attila ügyintéző
Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti

Kracson Norbert bizottsági elnök: köszöntötte a bizottság tagjait. Megállapította, hogy az
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi bizottság határozatképes, mivel 7 tagból 5 tag jelen van
és ezzel az ülést megnyitotta. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy van-e módosítási javaslat
az ülés napirendjével kapcsolatban.
Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nem hangzott el, ezért az elnök
szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását a meghívóban foglaltak szerint.

S z a v a z á s : az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 5
tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
módosítására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző
2. Előterjesztés
Sátoraljaújhely
Város
Környezetvédelmi
programjának
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
3. Előterjesztés a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2020. évi működéséről
szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Tóth Csaba Gábor igazgató
Zárt ülésen:
1. Előterjesztés Díszpolgári Cím, Pro Urbe Díj és Közszolgálati Díj adományozására
(szóban)
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
1. napirendi pont:
Előterjesztés Sátoraljaújhely
módosítására

Város

Önkormányzat

2021.

évi

költségvetésének

Kracson Norbert bizottsági elnök: megkérdezte, hogy osztályvezető asszonynak van-e
kiegészíteni valója.
Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója.
Kracson Norbert bizottsági elnök: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye
az előterjesztéssel kapcsolatban.
Tekintettel arra, hogy kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta
javaslatát, miszerint az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.
S z a v a z á s : az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 5
tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága
5/2021. (IX.20.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021.
évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.
2. napirendi pont:
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára
Kracson Norbert bizottsági elnök: elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Közterületfelügyeleti Osztály részéről Jánosi Attila, a felülvizsgálat elkészítője van jelen. Megkérdezte,
hogy van-e kiegészíteni valója.
Jánosi Attila: elmondta, hogy Sátoraljaújhely Város Környezetvédelmi Programja 2017-ben
került elkészítésre, 2018-ban fogadta el az Önkormányzat illetve a Képviselő-testület.
Elmondta, hogy jogszabályi kötelezettségük volt, hogy ezt a programot 3 évente felül kell
vizsgálni, ők ezt megtették, annyit tenne még hozzá, hogy a szakhatósági egyeztetések néhány
témában még most fognak lezajlani, valamint ahol már elkezdődtek ott folytatódni.
Kérdések, vélemények következtek.
Kracson Norbert bizottsági elnök: elmondta, hogy neki egy észrevétele van a levegőminőségi
jellemzőknél. Egyetért azzal, hogy valóban problémát jelent – legfőképpen ezen a területen – a
szilárd tüzelőanyagokkal való fűtés kapcsán jelentkező esetleges környezeti szennyezés, de
nem ért egyet azzal, amit az indoklásban olvasott, miszerint a gáz és a villany ára jelentősen
megemelkedett. Az utóbbi 10 évben nem igazán volt jelentős az emelkedés és jelentős
százalékban még ezeket a fűtő anyagokat használja a lakosság. Elmondta, hogy a legrosszabb,
amikor a szemetet használják fűtőanyagként és talán ez az, ami a legjobban befolyásolja a
légszennyezettségi adatokat negatív irányba.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a
képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Környezetvédelmi Programjának
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést fogadja el.
S z a v a z á s : az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 5
tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága
6/2021. (IX.20.) határozata
Sátoraljaújhely Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Környezetvédelmi
Programjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést fogadja el.

3. napirendi pont:
Előterjesztés a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2020. évi működéséről szóló
beszámoló elfogadására
Kracson Norbert bizottsági elnök: köszöntötte Tóth Csaba Gábor igazgató urat.
Megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
Tóth Csaba Gábor igazgató: elmondta, hogy természetesen van kiegészíteni valója és úgy
gondolja, hogy ez elvárás is a bizottság tagjai részéről, hiszen nem csak Zemplén, de a TokajNyíregyháza kiemelt turisztikai régió egyik kiemelt zászlós hajója a Zemplén-Kalandpark
turisztikai szempontból a nyíregyházi állatkert mellett. Elmondta, hogy a 2020-as évük, ahogy
a beszámolóban is elég egyértelmű volt egy teljesen példátlan kihívások elé állította nem csak
a Kalandparkot, hanem természetesen az egész turisztikai iparágat Magyarországon és az egész
világon. Elmondta, hogy egy olyan kihívással, pandémiával kellett megküzdeniük, amely bizony voltak olyan napok - a Kalandpark működésének alapjait rengették meg és nem csak
kreatív, hanem nagyon határozott válaszokat kellett adniuk olyan kérdésekre, melyekhez
fogható korábban nem volt és így a jövő is teljes mértékben bizonytalanná vált, akár az adott
döntés meghozatalát követő napokra, hetekre való tekintettel is. Elmondta, hogy úgy gondolja
és a beszámoló ezt visszaigazolja, hogy ezekre a kérdésekre nem csak határozott, de kreatív
válaszokat is adtak, viszont ez nem csak saját maguknak köszönhető, hiszen egy óriási
összefogás volt, mind városi, mind önkormányzati, mind országos szinten. Hiszen az, hogy a
Kalandpark a nevéhez híven kicsit hullámos effektussal egy óriási bevételkiesést szenvedett el,
majd azt követően a nyári időszakban rekordokat döntött a bevétel és a látogatószám
szempontjából is a 2020-as évben. Elmondta, hogy ez egyrészt köszönhető az önkormányzat
elkötelezettségének a Zemplén Kalandparkban dolgozó munkatársai iránt, hiszen pontosan
látták, hogy akkor nem tudhatták mikor indulhat újra a Kalandpark és ezért természetesen a
munkatársaikat, a legfontosabb erőforrásokat meg kellett tartani. Elmondta, hogy a Kalandpark
újraindulásának záloga volt minden egyes munkavállalójuk, képzett munkavállalójuk, több éve,
adott esetben több évtizede náluk dolgozó és a Kalandpark minden élményelemének csínjátbínját ismerő emberek megtartása és ez szerencsére sikerült is. Ezt köszöni is valamennyi itt
ülő kollégának, munkatársnak, hiszen az önkormányzat segítsége, valamint a kormányzati
segítségnyújtás nélkül úgy gondolja ez nem sikerült volna. Elmondta, hogy a belföldi turizmus
nagyon erős volt múlt évben, ezt ezúttal is köszönik annak a kormányzati elkötelezettségnek,
amelyet a jelenlegi kormányzat a turisztika megsegítése és támogatása iránt tanúsított. Ez
nagyon nagy segítség volt nekik, nem csak a belföldi turizmus felpörgetésében a nyári
időszakban, hanem az azt követő bértámogatások kifizetésében is, hiszen ahogy a
beszámolóban is látható ezzel sikerült elérniük azt, hogy azokat az óriási veszteségeket
amelyeket elszenvedtek az első hullám alatt - az egy közel 60 millió forintos bevétel kiesés volt
a 2019-es év hasonló időszakához képest - amikor be kellett zárniuk a március 24-25-étől
egészen a május 4-éig tartó időszakban,ekkora bevételeket realizálhattak volna ideális esetben.
Elmondta, hogy ezt sikerült egy nagyon jó és nagyon erős belföldi turisztika által felpörgetett
időszaknak és a kormányzati ágazati bértámogatás igénybevételének köszönhetően
kiegyensúlyozni. Elmondta, hogy akkor, amikor a második hullámban más intézmények,
szolgáltatók ismételten be kellett, hogy zárjanak, ismételten nagy elkötelezettséget igényelt az,
hogy a sípályák meghatározott keretek között, nagyon szigorú egészségi és a pandémiával
kapcsolatos előírásoknak megfelelően, de működhessenek. Lehetőséget tudjanak biztosítani
azoknak az aktív sportot igénylő embereknek, arra, hogy ki tudjanak mozdulni az otthonukból,

tudjanak sportolni és ezáltal az egészségvédelmet is tudják erősíteni, ez egy óriási segítség volt
mind az általános egészségvédelmi előírások erősítésében, mind pedig számukra a bevétel
realizálásában. Elmondta, hogy örömmel jelentheti be, hogy a Zemplén-Kalandpark Magashegyi sípályái az előző időszakhoz képest 150-200%-os látogatottságot realizálhattak, ráadásul
rengeteg olyan sízőnek sikerült megmutatni nem csak a Magas-hegyi sípályát, hanem Zemplén
csodálatos vidékét, akik előzőleg nem is gondolták, hogy el fognak jönni hozzájuk, ők a külföldi
sípályák bezárása és a hazai nagyobb sípályák telítettsége okán ellátogattak hozzájuk,
megismerhették őket és úgy gondolja ez a következő időszakokra, következő téli szezonra
jelentős hatást fog gyakorolni. Elmondta, hogy egy hullámvasúton utaztak a 2020-as és a 2021es évben is. Ez nyilvánvalóan a következő éves beszámolóban fog majd kiderülni, hiszen az
elmúlt éven nem csak a pandémiával kellett megküzdeniük, de a már éppen zajló fejlesztésekkel
kapcsolatban is természetesen segítséget kellett nyújtani, illetve ebből is származhattak bevétel
kiesések, de természetesen, mint a pandémiával kapcsolatban ezt is sikeresen vették. A mostani
időszakban már szerencsére a pandémia és a fejlesztések is egy olyan arányt képviselnek a
mindennapi életükben, amellyel már sikeresen és hatékonyan tudnak megbirkózni.
Kracson Norbert bizottsági elnök: megköszönte a részletes kiegészítést. Elmondta, hogy neki
lenne egy kérdése, ami nem a 2020-as beszámolóhoz kapcsolódik, hanem az, hogy esetleg
látható-e már, hogy a libegő átadása mikorra várható.
Tóth Csaba Gábor igazgató: elmondta, hogy ők minél hamarabb várják a libegőt. Talán
mondania se kell, hogy a számok azt mutatják, amitől megmondja őszintén félt. Nagyon fontos
élményelemük a libegő, ami gyakorlatilag a legkedveltebb és a legtöbb bevételt hozó a bob
után, nem sokkal csak néhány millió forinttal, de azért ez jellemzi azt a volument amit a Magashegyi libegő egyedül is magában véve képviselt a Kalandpark bevételeiből, illetve az átcsúszó
kötélpályájuk, amit az adrenalin függők minden évben felkeresnek és a kabinos kötélpályájuk
kiesése, egy olyan úgymond, pillangó hatást fog kiváltani, hogy azok az emberek, akik
egyébként eljöttek volna a Kalandparkba, már nem fognak eljönni mert azt gondolják, mondják,
hogy mivel fejlesztések zajlanak, nekik nem éri meg viszonylag hosszú utat is megtenni, azért
hogy csak bobozzanak, vagy csak a falmászó házban másszanak, vagy a kalandpályákat
próbálják ki, hanem a következő éven, amikor a fejlesztések lezajlanak akkor visszatérnek és
akkor már libegőzni, átcsúszni is tudnak. Elmondta, hogy ehhez képest a 2020-as év júniusát,
júliusát, augusztusát, tehát a kiemelt nyári hónapok látogató számait összehasonlítva az ez
évivel, és ahogy az előbb elmondta a múlt éven az összes élményelemükön rekord számú
látogatót tudtak fogadni, ebben az évben gyakorlatilag egy pár ezerrel, nagyon minimálisan
vannak úgymond elmaradva. Elmondta, hogy múlt éven kb. 63 ezer vendéget fogadtak a nyári
időszakban a bobon, ebben az évben pedig 61 ezret. Gyakorlatilag mondhatják azt, hogy
egyáltalán nincs visszaesés az érdeklődésben, annak ellenére, hogy fejlesztések zajlanak.
Elmondta, hogy próbálják minél kreatívabban kihasználni a lehetőségeket, az éjszakai bobot is
továbbfejlesztették, új fényekkel látták el és nagyon jól működött ebben az évben, ebben az
időszakban is. Elmondta, hogy nem tudják pótolni sem a libegőt, sem az átcsúszót, ezeknek a
visszatérését nagyon várják. Elmondta, hogy egyébként a Kalandpark munkatársai, a libegő
munkatársai mindenben segítséget nyújtanak a libegőt átalakító szakembereknek, hogyha olyan
munkát kell elvégezni, ami például nem mérnöki, tehát nem szakemberi, hanem munkaerő
kiegészítésre van szükség, akkor azt a Kalandpark emberei magukra vállalják. Elmondta, hogy
nagyon reménykednek abban, hogy a téli időszak megkezdése előtt munkába tudják állítani az
új Magas-hegyi libegőt, hiszen a múlt év tapasztalataiból kiindulva a középső állomáson lévő

körülbelül 40 férőhelyes parkoló nem tudja kiszolgálni a sízőknek az igényeit, szükség van a
libegőre, szükség van arra, hogy a lenti parkoló, ami ingyenesen használatba vehető a sízők
megérkezhessenek, és onnan fellibeghessenek. Elmondta, hogy ezt a cél szolgálta múlt évben
az a fejlesztés is, hogy a síző már meg tudja venni az alsó pénztárban a síbérletét és nem a
síbérlet kiadásának pillanatától kezd el ketyegni az a két óra vagy négy óra, hanem attól, amikor
ténylegesen belép a sípályára a forgó villás kapun, tehát a rendszer most már tudja kezelni, hogy
az a fél óra vagy az az egy óra, amíg felér aki átöltözik, megiszik egy kávét, az már nem számít
bele abba az időszakba,
amit ténylegesen kifizet, hanem már csak az, mikor ténylegesen belép a sípályára. Elmondta,
hogy várják nagyon az új libegő érkezését, egyelőre konkrét időpontot ők sem tudnak, de
minden egyes héten változik ez az időpont, de nagyon reménykednek abban, hogy megtörténik
a téli szezon megkezdése előtt, bizonyos szempontból várják azt, hogy egy gyönyörű hófedte
Magas-hegyre tudják felvinni a vendégeket.
Kracson Norbert bizottsági elnök: megköszönte a kimerítő választ.
Schweitzer Tamás bizottsági tag: elmondta, hogy csak annyit szeretne hozzátenni az itt
elhangzottakhoz, hogy a Kalandpark mindig is egy megújuló és fejlődő ágazata volt a városnak,
nyilván számítottak arra, hogy lesznek majd nagy beruházások is, egyedül a pandémiával nem
számoltak. Elmondta, hogy ő viszont a személyi aspektust szeretné kiemelni, főleg az igazgató
úr személyét illetően, mert pont egy ilyen időszakban vette át a Kalandpark vezetését, szokták
is mondani, hogy teher alatt nő a pálma, úgyhogy szerinte kapott itt mindent így egyszerre
pandémiától, fejlesztéstől kezdve és nyilván meg voltak az elődei, tehát nem egy új dolgot,
hanem egy folyamatosan fejlődő dolgot vett át. Elmondta, hogy amit tapasztaltak, hogy
igazából is jól viselte a feladatokat, ha ezt a kreatív vonalat, ezt a vezetői lendületet tudja tartani,
akkor minden valószínűség megvan arra, hogy ha megtörténik minden beruházás és tényleg
elindul a libegő a másik vonalon is, akkor saját ötletetekkel hozzá fognak tudni járulni és
mindezek alapján a jövőt biztonságban látja. Elmondta, hogy a csapatnak is szeretne gratulálni.
Elmondta, hogy meg szokta kérdezni az embereket, fel szokott menni hozzájuk és elbeszélget
velük, és akit már évek óta ott lát az szeret ott lenni, ott dolgozni.
Deutsch Eszter bizottsági tag: elmondta, hogy nyári munkás gyerekek is mind ott szerettek
volna dolgozni.
Tóth Csaba Gábor igazgató: elmondta, hogy azért azt hozzá kell tenni, hogy több diák ott
szembesül elsőként a munka fogalmával és voltak az évek során olyan egyének, akiknek a
munka és a Kalandpark nem egy helyen említendő dolog. Elmondta, hogy egy egyrészt
munkahely, másrészt kiváltság ugyanis Sátoraljaújhely Zemplén fővárosa legfontosabb
turisztikai zászlós hajójaként, nyilván dolgoznak rajta, hogy a vendégek bejöjjenek Zemplén
fővárosába és megtapasztalják ezt a nagyon különleges városi hangulatot, viszont egyáltalán
nem mindegy hogy az a vendég hogyan megy el tőlünk. Elmondta, hogy a köszönetet
továbbítani fogja munkatársainak. A felelősség az övé, de a dicséret az övék.
Kracson Norbert bizottsági elnök: elmondta, hogy Schweitzer Tamás tökéletesen
megfogalmazta köszönő szavait. Elmondta, hogy húsz élményelemről beszélnek most, sokan
nem is gondolják, hogy ezt átfogni, irányítani mekkora feladatot és kihívás jelent természetesen
elsősorban igazgató úrnak és ez a szám csak nőni fog. Elmondta, hogy ez egy szép feladat és

úgy gondolja, hogy azért hálás feladat is, sok kitartást és erőt kíván az elkövetkezendő
időszakra, de reméli, hogy jövőre valamennyire normalizálódik a helyzet a fejlesztések miatt
is. Elmondta, hogy az elmúlt év arra mindenképp jó volt, hogy nagyon sokan megismerték
Kalandparkot és ez az időszak nagyon sokat jelentett marketing szempontból.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2020. évi működéséről
szóló beszámoló elfogadásáról szóló előterjesztést fogadja el.
S z a v a z á s : az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 5
tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága
7/2021. (IX.20.) határozata
a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2020. 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
2020. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról szóló előterjesztést fogadja el.
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Kracson Norbert bizottsági elnök
megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést 10 óra 5 perckor bezárta, a bizottság
zárt ülésen folytatta a munkáját.

K.m.f

Nyiri Péter sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Kracson Norbert sk.
Bizottsági elnök

