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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága nyílt ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. gróf Andrássy Gyula termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. október 26. napján 12:45 órától 

 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság részéről megjelentek: 

                      Sebes Péter bizottsági elnök 

                      Csernai Ferencné bizottsági tag   

                      Lukács Tamás bizottsági tag 

                      Róth József bizottsági tag 

                      Dobai Istvánné bizottsági tag 

          Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

                      Balogh Ernő bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

Szamosvölgyi Péter polgármester 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Madák Tímea Szervezési és Szociális Osztály osztályvezető 

Bartus István főépítész 

Mártonné Prokop Zsuzsanna képviselő  

Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 

Vaszily Gábor Dániel képviselő 

Sátoraljaújhely Város Német Nemzetiségi Önkormányzata   

            

Tanácskozási joggal megjelent:  
                        dr. Terdik Sándor jegyző 

Bartus István főépítész 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

                        Buka Gabriella 

 

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

Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 6 tag jelen van egyben az ülést megnyitotta. 

Elmondta, hogy dr. Terdik Sándor jegyző javaslatot tett arra, hogy kettő napirendi pont kerüljön 

felvételre, a második napirendi pont előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet 

módosítására és harmadik napirendi pontként előterjesztés a Településkép-érvényesítési eszközök 

alkalmazásának feladat és hatáskörére vonatkozó előterjesztést tárgyalja meg a bizottság.  

Megkérdezte az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével 

kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat. Mivel egyéb észrevétel, javaslat nem volt, az 

ülés napirendjeit a módosítással szavazásra bocsátotta.  

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  
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S  z  a  v  a  z  á  s :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 

tagja, 6   igen szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjét az alábbi módosítással elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 

      Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a Településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának feladat és 

hatáskörére 

Előterjesztés: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

 

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására  

 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Elmondta, hogy Balogh Ernő a Sátoraljaújhelyi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke nem jelezte, hogy nem tud, megjelenni a bizottsági ülésen. Megkérdezte dr. 

Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy a  Sátoraljaújhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnök-helyettese Márton András Béla képviselő úr elhunyt. Balogh Ernő elnök úr felkereste és 

segítséget kért Sátoraljaújhely Város Önkormányzatától. A nemzetiségi önkormányzat számláját az 

utóbbi években többször inkaszó terhelte, de sikerült a tartozást kiegyenlíteni. A nemzetiségi 

önkormányzatnak pályázati visszafizetési kötelezettsége volt 2017. évtől több millió forint 

összegben. Az önkormányzat az elmúlt évek során nem tudott az anyagi helyzete miatt 

rendezvényeket szervezni, 2021 évben az Idősek Napja és a Mikulás ünnepség megrendezésére 

kérte a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata segítségét.  Balogh Ernő elnök úr azért nem veszt 

részt az ülésen, mert a hagyomány szerinti virrasztást tartanak. Tájékoztatta elnök urat a pályázati 

lehetőségekről és megkérte a Fejlesztési Csoportot, hogy segítsen a nemzetiségi önkormányzatnak a 

pályázat benyújtásában, de elnök úr szerint nem tud a nemzetiségi önkormányzat pályázni, mert nem 

felelnek meg a követelményeknek.  

 

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

javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 

Sátoraljaújhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására vonatkozó előterjesztés 

elfogadását. 

 

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

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

13/2021.(X.26.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat támogatására vonatkozó előterjesztést fogadja el.  

 

 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e kiegészíteni 

valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy jogszabályi kereteknek kell megfelelni. A jogszabály 

módosítás a településképi döntésekkel kapcsolatos, de bővebben Bartus István főépítész úr 

tájékoztatja a bizottságot. 

 

Bartus István főépítész: Elmondta, hogy a jogszabály változás miatt polgármesteri hatáskörből 

önkormányzati hatáskörbe kerül át központilag a településképi bejelentés, véleményezés és 

kötelezés, de a Képviselő-testület dönthet úgy, hogy átruházott hatáskörben továbbra is 

polgármesteri hatáskör marad. Véleménye szerint ez sokkal ésszerűbb és logikusabb lenne ebben az 

esetben nincs szükség a településképi rendelet módosítására, mert az jelenleg is polgármesteri 

hatáskörben tartja a településképi döntések meghozatalát és így a Szervezeti és Működési Szabályzat 

kerüljön módosításra, hogy az önkormányzat Képviselő-testületének átruházott jogkörében 

Polgármester úr járjon el a továbbiakban is. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében a 

III.  A polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök 14. ponttal egészül ki a településképi 

véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás lefolytatásával.  

 

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

javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

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

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

14/2021.(X.26.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.29.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el.  

 

3. Előterjesztés a Településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának feladat és 

hatáskörére 
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Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e kiegészíteni 

valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy a 2. napirendi pont szorosan kapcsolódik a 

Településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának feladat és hatáskörére vonatkozó 

előterjesztéshez. Bartus István főépítész úr az előző napirendi pontnál már ezen napirendi ponthoz 

kapcsolódóan is tájékoztatta a bizottságot. 

 

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

javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 

Településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának feladat és hatáskörére vonatkozó előterjesztés 

elfogadását. 

 

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

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

15/2021.(X.26.) határozata 

Településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának feladat és hatásköréről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Településkép-érvényesítési eszközök 

alkalmazásának feladat és hatáskörére vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el Sebes Péter Bizottsági elnök megköszönte a 

részvételt és az ülést 12:55 órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

           

 

 

             Dobai Istvánné sk.                                                                  Sebes Péter sk. 

         Jegyzőkönyv-hitelesítő       Bizottság elnöke 
 

                                                                                                        

                                                                                                            
 

 

 

 


