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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága rendkívüli nyílt ülésén. 

 

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

termében.  

 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. február 14. napján 9:30 órakor 

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök 

Schweitzer Tamás bizottsági tag 

Palicz István bizottsági tag 

Deutsch Eszter bizottsági tag 

Petercsák Pál bizottsági tag 

Nyiri Péter bizottsági tag 

 

Az ülésről távol volt: 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Dankó Dénes alpolgármester 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezetője 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Dankó Dénes alpolgármester 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezetője 

 

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. Megkérdezte, hogy van-e valakinek módosítási javaslata a 

napirendi pontokkal 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 6 

tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
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Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi 

költségvetésének elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2021. évi 

szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a 

városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására, valamint az Egyesület 2022. évi költségvetési tervének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Dankó Dénes elnök 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 

elfogadására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: osztályvezető asszonynak adta át a szót. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: a 2022. évi költségvetés rendelet tervezet 

jogszabályoknak megfelelően készült el. A helyi önkormányzatok központi költségvetési 

támogatási rendszere, az előző évekhez hasonlóan folyamatos, feladatellátáshoz igazodó, 

feladattípusú ellátási rendszer. A jogszabályoknak megfelelően elő van írva az, hogy az 

önkormányzat intézményeivel tárgyalásokat kell lefolytatni, ami január 25-én és január 26-án 

meg is történt. Az intézményeknek hatékony gazdálkodás és racionális tervezést írtak elő, mely 

tükrözi a táblákban lévőket. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi bizottság javasolja a képviselő-

testületnek Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 

előterjesztés elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  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 

5/2022. (II.14.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 

2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2021. évi szakmai 

munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a városnéző gumikerekes 

kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására, 

valamint az Egyesület 2022. évi költségvetési tervének jóváhagyására 

 

Kracson Norbert bizottság elnök: megkérdezte, hogy alpolgármester úrnak van-e 

kiegészíteni valója. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: elmondta, hogy nincs kiegészítenivalója, ami fontos és 

lényeges le lett írva az előterjesztésben, de a kérdésekre szívesen válaszol. 
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Kérdések, vélemények következtek. 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: a gumikerekes kisvonat kapcsán látható az anyagban hogy 

szerencsére a 2020-as évhez képest már a bevételek elkezdtek nőni az elmúlt évben. Ez azért 

nem lett kiemelkedőbb, mert magára a kisvonat karbantartására sokat kellett költeni, pont most 

volt a vizsgáztatása is. Az anyagban benne van, hogy lehet megint számolni kell majd 600-700 

ezer forintos költséggel.  Megkérdezte, hogy nem-e lehetne keresni pályázati forrást arra, hogy 

a kisvonatot lecseréljék.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: gondolkozni lehet rajta. Annak idején pályázati forrásból 

szerezte be az egyesület. Az önkormányzat szeretett volna egy gumikerekes kisvonatot, bár 

abba a pályázati pozícióba nem fért bele, így végül az egyesület volt az, aki megpályázta. Volt 

olyan kérdés, hogy miért nem gondolkoznak elektromos kisvonaton. Elmondta, hogy van egy 

sajátossága, amivel mindenképpen számolniuk kell, mivel az emelkedőket ezek az elektromos 

járművek nem szeretik. Újhelyben, a Hegyközben és a Bodrogközben is sok emelkedő van. 

 

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 a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2021. évi szakmai 

munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását, a városnéző gumikerekes 

kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását, valamint az 

Egyesület 2022. évi költségvetési tervének jóváhagyását.  

 

S z a v a z á s :  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 

6/2022. (II.14.) határozata 

a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2021. évi szakmai munkájáról és 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról, a városnéző gumikerekes kisvonat és a 

helyi termékpont 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint az 

Egyesület 2022. évi költségvetési tervének jóváhagyásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért 

Egyesület 2021. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról, a 

városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról, valamint az Egyesület 2022. évi költségvetési tervének jóváhagyásáról szóló 

előterjesztést fogadja el. 

 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Kracson Norbert bizottsági elnök 

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és az ülést 9 óra 38 perckor bezárta. 

  

 

 

K.m.f 

 

 

 

   Nyiri Péter sk.        Kracson Norbert sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő        Bizottsági elnök 


