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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága nyílt ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat székhelyén, (3980 Sátoraljaújhely, 

Kossuth tér 5.) a Városháza Dísztermében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. szeptember 22. napján 13:00 órakor 

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Sebes Péter bizottsági elnök 

Csernai Ferencné bizottsági tag 

 Róth József bizottsági tag 

Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

Dobai Istvánné bizottsági tag 

Balogh Ernő bizottsági tag (az 1. napirendi pont tárgyalása közben érkezett) 

 

Az ülésről távol maradt: 

Lukács Tamás bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető, Költségvetési és Gazdálkodási Osztály  

                         

Tanácskozási joggal megjelent:  

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető, Költségvetési és Gazdálkodási Osztály  

     

Jegyzőkönyvvezető: 

Obráz Béláné  

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az Ügyrendi és 

Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 5 tag jelen van, egyben az ülést 

megnyitotta. Elmondta, hogy Lukács Tamás bizottsági tag jelezte részére, hogy nem tud az ülésen 

részt venni.  

 

Mivel a napirenddel kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, Sebes Péter elnök szavazásra 

bocsátotta az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint.   

 

S z a v a z á s :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen 

szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjét elfogadta. 

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakás 

és nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójáról szóló 21/2015. (IX.11.) 

rendelete módosítására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  
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2. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző   

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

4. Előterjesztés a költségvetési szervekkel történő munkamegosztás és felelősségvállalás 

rendjének elfogadására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

Zárt ülésen  

 

Előterjesztés Díszpolgári Cím, Pro Urbe Díj és Közszolgálati Díj adományozására 

(szóban)  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester   

 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakás és 

nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójáról szóló 21/2015. (IX.11.) 

rendelete módosítására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, hogy van-e az előterjesztéssel 

kapcsolatosan kiegészíteni valója. 

 

Balogh Ernő bizottsági tag 13:03 órakor megérkezett az ülésre. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója. 

 

Kérdések és vélemények következtek. 

 

Róth József bizottsági tag: Megkérdezte, hogy nemsokára választás, a reklámhordozó helyeket 

újra megadóztatják.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a magasabb szintű jogalkotás jogpolitikai okait 

kevésbé ismeri, az indokolásban leírásra került a rendelet módosítás oka. Van egy 

jogszabályváltozás, amelyet át kell vezetnie hivatalnokként, amennyiben nem vezeti át a 

képviselő-testület, mulasztást, törvénysértést követ el.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke javasolta a 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakás és nem lakás céljára 

szolgáló építmények építményadójáról szóló 21/2015. (IX.11.) rendelete módosítására vonatkozó 

előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

S z a v a z á s :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen 

szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

19/2020. (IX.22.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakás és nem lakás 

céljára szolgáló építmények építményadójáról szóló 21/2015. (IX.11.) rendelete 

módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lakás és nem lakás céljára szolgáló 

építmények építményadójáról szóló 21/2015. (IX.11.) rendelete módosítására vonatkozó 

előterjesztést fogadja el.  

 

 

 

2. napirendi pont 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, hogy van-e az előterjesztéssel 

kapcsolatosan kiegészíteni valója. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Róth József bizottsági tag: Elmondta, olvasta, hogy adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

nincs a rendelet módosításának. Azonban azt a hivatkozást hallja, hogy sokat kell adminisztrálni 

ahhoz, hogy a mindenkire kivetett kommunális adót eltöröljék. Elmondta, hogy ez a rendelet 

módosítás sem fogja csökkenteni az adminisztrációs terheket.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a szabályozás célja nem az, hogy az 

adminisztrációs terhek csökkenjenek, továbbá a költségvetés bevételeinek növelése sem. A 

jogalkotó közvetlen szándéka, hogy közvetett módon elérje azt, hogy közszolgáltatási szerződése 

legyen mindenkinek a hulladékgazdálkodási kft-vel, valamint ne rendelkezzenek lejárt idejű víz- 

és csatornadíj tartozással. Elmondta, hogy ez társadalompolitikai érdek is, rendezett legyen akár a 

közegészségügyi helyzet. A kezdet kezdetén a jogalkotó, a képviselő-testület és a szakma ezt a 

technikai megoldást választotta, akik a feltételt teljesítik az előírások szerint, azokat mentesítik. 

Sokan határidőt mulasztottak, 2019 évben felmerült az igény, hogy a határidőt mulasztókon 

segíteni kell, ezért a képviselő-testület módosította a rendeletet és októberre kitolta a határidőt. 

Elmondta, hogy időközben nemcsak a szakma, hanem a jogalkotó is vizsgálta, hogy a 

szabályozás milyen hatást gyakorol. Az elképzelés azt lett, hogy legyen a mentesítésnek egy 

időintervalluma, az eredeti állapothoz térjenek vissza. Elmondta, hogy sikerült áttörni 

adóhatósági köntösben a hulladékgazdálkodási közszolgáltató ellenállását, aki folyamatosan a 

GDPR-ra hivatkozott. Így a Zemplén Vízmű Kft., valamint a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. adatot szolgáltat Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat adóhatóságának, hogy hivatalból mentesíthessen a jogalanyoknak. Akiknek az 

adatok alapján nem változtak a körülményeik, azoknak nincs teendője. Akik pedig nem 

szerepelnek az adatbázisban, hogy a jogalanyok kellő biztonságban legyenek, erről szól a (2) 

bekezdés a módosított joganyagban: „A (2) bekezdésben foglaltakon túl kérelem alapján 

mentességben részesül azon adóalany, aki a tárgyév március 15. napjáig az adóhatóság részére 

igazolja, hogy az adó tárgyát képező ingatlan tekintetében önmaga vagy bármely jogalany által 
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megfelel az (1) bekezdésben foglalt mentességi feltételeknek, melyet a közszolgáltatók által 

kiadott okirattal igazol.” 

A kérdésre, hogy miért nincs adminisztratív terheket csökkentő hatása, elmondta, hogy az 

adóhatóságnak mindegy, hogy a BMH adja az adatot XY-ról, vagy XY adja be az adatot, az 

adatfeldolgozás szempontjából lényegtelen. Úgy gondolta, hogy mégis van egy javulás, hogy 

ügyfélbarátabb, gördülékenyebb lehet ennek az adónemnek eljárása.  

 

Róth József bizottsági tag: Megkérdezte, hogy mi változott a GDPR-ban azóta, hogy korábban 

nem adták ki, most pedig kiadja a BMH Nonprofit Kft. és a Vízmű Kft. az adatokat, mi történt, 

hogy kiadhatja a két szolgáltató a személyes adatokat.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy adatkezelés alatt az adattovábbítást értjük. Van 

aki adatot kezel, mint a BMH Nonprofit Kft., van aki adatot igényel, mint Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata. Az adattovábbítás a két szerv között adatkezelési kérdés. A GDPR 6. cikke 

főszabály szerint (1) bekezdés a)-f) pontja az irányadó, valamint a 9. cikk a különleges adatoknál. 

Elmondta, hogy a 9. cikkben vannak szenzitív adatok, adóhatóságként egy magasabb szintű 

adatkezelési jogosultsága van Sátoraljaújhely Város Önkormányzatnak. A GDPR nem változott, a 

közszolgáltató jogértelmezése változott, hogy milyen módon fordul hozzá adatért az 

önkormányzat. Az adózás rendjéről szóló törvény szerint két adóhatóság létezik, állami és 

önkormányzati adóhatóság. A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóságnak adja át az adatot.  

 

 

Mivel további kérdés, vélemény az előterjesztés kapcsán nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság 

elnöke javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó 

előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

S z a v a z á s :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

20/2020. (IX.22.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a magánszemélyek kommunális 

adójáról szóló 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó 

előterjesztést fogadja el.  

 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására  

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte Tagainé Fabók Tímea osztályvezető asszonyt, hogy 

van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan kiegészíteni valója. 
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Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy az államháztartásról szóló 2011. CXCV. 

törvény 34. § (4) bekezdése alapján negyedévente kell dönteni a Képviselő-testületnek a 

költségvetési rendelet módosításáról. A jogszabálynak eleget téve, elkészült a rendelet-tervezet, 

mely a második. Elmondta, hogy a júliusi módosításhoz képest a módosított előirányzatok a 

kötelező számokból eredő változásokat tartalmazzák, a központi költségvetéstől kapott egyéb 

támogatásokat takarják, illetve a pályázatok útján elnyert támogatások összegével került 

módosításra a költségvetési rendelet. A támogatások nagy része az önkormányzati 

intézményeknél jelentkező közfoglalkoztatási támogatás. Ezekhez a pályázatokhoz igazodva 

módosításra került a kiadási oldal előirányzata is, melyek nagy része a személyi jellegű 

kifizetések és kisebb mértékben dologi kiadások. Elmondta, hogy a hiány továbbra is 300 millió 

forint a költségvetési rendeletben, valamint ha megnézik a főbb számokat, a júliusi módosításhoz 

képest alig tartalmaz eltérést.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke javasolta a 

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta 

javaslatát. 

 

S z a v a z á s :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

21/2020. (IX.22.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítására 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

2020. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el.  

 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a költségvetési szervekkel történő munkamegosztás és felelősségvállalás 

rendjének elfogadására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, hogy van-e az előterjesztéssel 

kapcsolatosan kiegészíteni valója. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke javasolta a költségvetési 

szervekkel történő munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének elfogadására vonatkozó 

előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

S z a v a z á s :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

22/2020. (IX.22.) határozata  

költségvetési szervekkel történő munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének 

elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetési szervekkel történő 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének elfogadására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el.  

 

 

 

 

Mivel egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Sebes Péter bizottsági elnök megköszönte a 

részvételt és a nyílt ülést 13:20 perckor bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatta munkáját. 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

                  Dobai Istvánné sk             Sebes Péter sk. 

   jegyzőkönyv-hitelesítő               bizottság elnöke        


