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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. december 14. napján 12:30 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 

 

Az ülésről távol maradt: 

           Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

           Balogh Ernő bizottsági tag             

                      

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Terdik Sándor jegyző     

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális Osztály és Hatósági Osztály  

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

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                    

            dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

                        Buka Gabriella 

 

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

Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 5 tag jelen van egyben az ülést megnyitotta. 

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

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

napirendjeit a meghívó szerint 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 5 tagja, 5   igen 

szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjeit az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosítására 
      Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására  
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Előterjesztés a képviselő-testület 2022. évi I. félévi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: megkérdezte, Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezetőt hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

 

Tekintettel arra, hogy 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 Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítására 

vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 5 tagja, 4  igen 

1 tartózkodás szavazat mellett  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

18/2021.(XII.14.) határozata 

a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

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

2021. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

2. Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására  

 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: nagyon fontos a bizottság számára a jogi csoport megalakulása, mert 

a benne résztvevők nyomon követik, hogy melyik rendeletet kell felülvizsgálni. Megkérdezte dr. 

Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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dr. Terdik Sándor jegyző: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban öt jogász dolgozik, akik 

tagjai ennek a jogi csoportnak. A Szervezeti és Működési Szabályzatban szerepel, hogy minden 

rendeletet két évente felül kell vizsgálni, ennek a folyamata már régebben elkezdődött. 

Folyamatosan kapja a módosításokra szánt rendeleteket és szeretné, hogy a jövő év végéig minden 

rendeletet megtárgyalna a testület. Egyetlen fontos módosítás lehetett volna a vásárok és piacok 

önkormányzati rendeletében a piaci helyzetnek megfelelő áremelés. Tekintettel azonban arra, hogy a 

veszélyhelyzet alatt történő áremelkedési tilalom van érvényben, ezt most nem lehetett módosítani. 

A vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati rendelet 2012 évben volt utoljára felülvizsgálva. 

A rendeletben legfőképpen stilisztikai, helyesírási és mondat szerkesztési módosítások történtek, 

kikerültek belőle a hatálytalan, és a jogszabály szerkesztésileg nem megfelelő részek. A rendeletet 

szerették volna módosítani, de az új jogszabályszerkesztő rendszer a LocLex miatt nem sikerült, 

ezért egyszerűbb volt újra alkotni a rendeletet.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Róth József bizottsági tag: olvasta az előterjesztésben, hogy gyógytermékeket nem lehet árusítani a 

piacon, viszont van olyan árus, aki úgy hirdeti a termékeit, hogy gyógygomba termékek kapható 

nála. Ilyenkor mi a helyzet. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: ez szak kérdés nem tud választ adni erre a kérdésre. Nem tudja 

megállapítani, hogy milyen gomba árusítása kötött engedélyhez, és melyik nem. Minden olyan 

termék, amelyiknek árusítása engedélyhez kötött a piacokon csak érvényes engedéllyel árusíthatóak.  

 

Tekintettel arra, hogy más kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek a vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

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

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

19/2021.(XII.14.) határozata 

a  vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a vásárok és piacok rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 

 

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

valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az előző bizottsági ülésen elnök úr már elmondta, hogy örül annak, 

hogy a vagyongazdálkodási feladat külön válik a városüzemeltetés feladatától. A Sátoraljaújhelyi 

Polgármesteri Hivatal vezetése is úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó irány lehet. Az 

önkormányzat vagyona akkora, hogy a kezelése, a fenntartása egy külön osztályt igényel. Belső 

átszervezéssel jött létre az osztály, melynek egyetlen feladata a vagyongazdálkodás, melyhez, 

minden önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannak, termőföld területtel, a piaci és szociális 
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bérlakásokkal, üzletek kapcsolatos feladat tartozik. A Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti 

Osztályból vált ki a vagyongazdálkodási terület és szerveződött új osztállyá. A másik módosítás a 

titkárságon történt változásra tekintettel az, hogy a polgármesteri és jegyzői titkárság különvált.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy pénteken meddig van ügyfélfogadás. Az 

előterjesztésben azt olvasta, hogy 7.30-tól 12.30-ig. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az ügyfélfogadás ideje a járványhelyzet jelenleg csökkentett időtartamú. 

A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában a 4.1. pont 

munkarend, ügyfélfogadás szerepel. Régebben a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében 

szerepelt az ügyfélfogadási rend meghatározása, valamilyen oknál fogva kikerült belőle. 

Ügyfélfogadási rendre vonatkozóan folyamatban van egy jegyzői utasításnak a meghatározása, azzal 

szeretnék szabályozni az ügyfélfogadási rendet.  

 

Sebes Péter bizottsági elnök: véleménye szerint mivel a mellékletben szerepel az ügyfélfogadási 

rend, ezért nem kell a Szervezeti és Műkődési Szabályzatot e tekintetben módosítani. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a 4.1. pontban munkarend, ügyfélfogadás csak a munkarendet 

tartalmazza nem az ügyfélfogadás idejét.  

 

Sebes Péter bizottsági elnök: javaslatot tett arra, hogy a 4.1. pontban szereplő ügyfélfogadás 

kerüljön törlésre és az ügyfélfogadás a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében legyen 

szabályozva. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az ügyfélfogadás törlésre kerül és a 4.2. b) pontja átírásra kerül, hogy az 

ügyfélfogadási rend a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi, és így nem kell majd 

jegyzői utasításban meghatározni. 

 

Tekintettel arra, hogy más kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek hogy a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el azzal a módosítással, hogy a 4. 

bekezdésben lévő Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje 

külön pontokban kerüljön szabályozásra, és az ügyfélfogadási rend képezze a Szervezeti és 

Működési Szabályzat mellékletét. 

 

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

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

20/2021.(XII.14.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el 

azzal a módosítással, hogy a 4. bekezdésben lévő Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 
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munkarendje és ügyfélfogadási rendje külön pontokban kerüljön szabályozásra, és az 

ügyfélfogadási rend képezze a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét. 

 

4. Előterjesztés a képviselő testület 2022. évi I. félévi munkatervének elfogadására 
 

Sebes Péter bizottsági elnök: a képviselő testület munkatervét minden éven tárgyalja a bizottság. A 

munkaterv egy tervezet, mely vázként szolgál a testület ülés megtervezéséhez. Megkérdezte dr. 

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

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a munkatervben azok a napirendi pontok szerepelnek, mely kötelező 

önkormányzati feladatokra vonatkoznak, az önkormányzat szervezetére, intézményeire, tulajdonára, 

vagyonáról történő  beszámolók, a szolgáltatók beszámolói illetve a gazdasági társaságok 

ellenőrzésének, átvilágításának és beszámoltatásának feladatai.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke szavazásra 

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

testületnek a képviselő testület 2022. évi I. félévi munkatervének elfogadására vonatkozó 

előterjesztés elfogadását. 

 

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

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

21/2021.(XII.14.) határozata 

a képviselő testület 2022. évi I. félévi munkatervének elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselő testület 2022. évi I. félévi 

munkatervének elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

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

részvételt és az ülést 12:58 órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

           

 

             Dobai Istvánné sk.                                                                  Sebes Péter sk. 

         Jegyzőkönyv-hitelesítő       Bizottság elnöke 
 

                                                                                                        

                                                                                                            
 

 

 

 


