
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: 2022. október 24. napján 10 óra 33 órakor 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Kracson Norbert bizottsági elnök 

Schweitzer Tamás bizottsági tag 

Palicz István bizottsági tag 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

Petercsák Pál bizottsági tag 

Az ülésről távol volt: 

Deustch Eszter bizottsági tag 

Virág Béla bizottsági tag 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti 

 

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

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság határozatképes, mivel 7 tagból 5 tag jelen van. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek módosítási javaslata a napirendi ponttal 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 pont: 

Előterjesztés a növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

 

Előterjesztés a növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

Kracson Norbert bizottsági elnök: megkérdezte, hogy jegyző úrnak van-e kiegészíteni valója. 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy felülvizsgálaton esett át a rendelet. A 

katasztrófavédelemmel történt egyeztetés alapján került megszövegezésre az új rendelet. Ez a 

rendelet a belterületre vonatkozik, a külterületen való égetés szabályait felettes jogszabály 

határozza meg. 

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

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

javasolja a képviselő-testületnek a növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 

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 

18/2022. (X.24.) határozata 

a növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a növényi hulladék és avar nyílttéri 

égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 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 10 óra 35 perckor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

    Schweitzer Tamás  sk.                                                                      Kracson Norbert sk. 

          Jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                     Bizottsági elnök 

 


