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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága rendkívüli nyílt ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, 3980, Sátoraljaújhely Kossuth Lajos tér 5. gróf Andrássy Gyula 

termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. február 14. 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 

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  

 

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. 

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

kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat.  

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: Javaslatot tett arra, hogy 2. napirendi pontként tárgyalják meg 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, 

bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról szóló előterjesztést. 
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Sebes Péter bizottsági elnök: Mivel a napirendekkel kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, Sebes 

Péter elnök az elhangzott módosítással az ülés napirendjét szavazásra bocsátotta. 

 

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 Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 

elfogadására 

            Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak 

tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztő: Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke  

 

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 

elfogadására 

 

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

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: a 2022. évi költségvetési tervezet a jogszabályoknak 

megfelelően készült. A jogszabály előírja, hogy az önkormányzathoz tartozó intézményekkel 

tárgyalásokat kell lefolytatni, a tárgyalásokra január 25. és 26. napján került sor. Minden egyes 

intézmény figyelmét felhívták, hogy racionális és hatékony gazdálkodást folytassanak, ez tükrözi a 

költségvetési táblázatokat. Az eddigi évekhez hasonlóan feladatellátáshoz igazodó feladat típusú 

támogatási rendszer működik, mert ugyanígy kapja az önkormányzat a Magyar Államkincstártól a 

műkődési támogatásokat és ezek figyelembe vételével készült a 2022. évi költségvetési tervezet is. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Róth József bizottsági tag: racionális és hatékony költségvetést várnak el az intézményektől. 

Megkérdezte, hogy eddig nem volt az? 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: minden költségvetésnek a fő iránya, hogy racionális legyen és 

hatékony. Számára az a fontos, hogy stabil és működő képes legyen a város és a költségvetés 

garancia legyen erre. Reméli, hogy nagyon sok bevétel érkezik majd a városba, amire most nem is 

gondolnak, mert az a város számára nagyon jó lenne.  

 

Róth József bizottsági tag: a 300 millió forrás kivonást nem tudja elfogadni, ebből 153 millió forint 

a szolidaritási hozzájárulás és a kieső 147 millió forint iparűzési adó.  Véleménye szerint ez a 

kormányzat miatt van és ez büntetés Sátoraljaújhelynek.  

 



 3 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek fizetnie kell, aki 

iparűzési adóval rendelkezik ez évben ez az összeg 153 millió forint, ami a normatívából van 

levonva. A 147 millió forintból az önkormányzat valamennyit vissza fog kapni, de erről még nincs 

kormányrendelet.  

 

Sebes Péter bizottsági elnök: már két éve világjárvány van, ami sajnos látszik minden ország 

költségvetésén. A nagyobb országok gazdaságán is látható ez a helyzet. Nagyon fontos, hogy a 

gazdaság Magyarországon működőképes a nemzetközi hitelminősítő intézetek még mindig 

befektetésekre javasolják az országot.  

 

Róth József bizottsági tag: tud olyan országokat, ahol az önkormányzatokat ebben a helyzetben 

nem sújtja a kormányuk adókkal, forrás kivonással inkább plusz forrásokat ad. Véleménye szerint 

egy kormányzatnak az lenne az alapvető feladata, hogy az önkormányzatokat segítse, mert 

megnövekedtek a feladatok.  

 

Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag: amikor a kormány megtehette minden önkormányzatot 

kisegített.  

 

Róth József bizottsági tag: csak ne politikai alapon történjen a segítés. Véleménye szerint nem 

lehet az önkormányzatok között különbséget tenni, attól függően, hogy milyen vezetője van az 

önkormányzatnak.  

 

Lukács Tamás bizottsági tag: amikor az önkormányzatok közös konszolidációja volt az minden 

önkormányzatot érintett politikai hovatartozástól függetlenül. A kormányzat a járványhelyzetben 

esetleg elvon az önkormányzatoktól, de például vissza adja a lakosságnak a 13. havi nyugdíjat, 

adómentessé teszi a 25 év alattiak bérét, visszatérít egy évnyi személyijövedelemadót a 

gyerekeseknek és még sorolhatná a támogatásokat.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző megérkezett. 

 

Csernai Ferencné bizottsági tag: Sátoraljaújhely város 2022. évi költségvetésének együttes fő 

összeg, ami számszaki adatként megjelenik az 8 milliárd 614 millió 574 ezer forint. A költségvetés 

összeállításakor az volt a cél, hogy 2022-ben a kötelező és az önként vállalt feladatokat megfelelő 

színvonalon működtetni tudja a város. A táblázatokat átnézve és az önkormányzati intézményekkel 

folytatott tárgyalások során számára az derült ki, hogy a város vezetése és az osztály komolyan vette 

a feladatot és igyekezett olyan költségvetést összeállítani, amely lehetővé teszi, hogy működőképes 

legyen a város. A 300 millió forint esetében van esély arra, hogy ha úgy fog állni az ország, akkor az 

önkormányzatok visszakapják az összeget. Az önkormányzatok kétszer pályázhatnak és kaphatnak, 

támogatást csak ahhoz az kell, hogy a pandémiának vége legyen, és ne kelljen további plusz 

kiadásokat eszközölni. Ismerve a költségvetéssel kapcsolatos jogszabályokat azt látta, hogy amikor a 

kormány döntött a minimálbérek megemeléséről az intézményvezetők kétségbe voltak esve, hogy 

miből fogják a béreket kigazdálkodni, de a Magyar Közlönyben megjelenő kormányrendeletben a 

kormány biztosította az önkormányzatoknak a plusz kiadást.  

 

 

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 Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 

elfogadására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 
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S  z  a  v  a  z  á  s  :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 6 tagja, 5  igen 

1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

5/2022.(II.14.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 

 

 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: megkérdezte, dr. Fazekas Márk Péter aljegyzőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: elmondta, hogy a tiszteletdíjak mértéke 2020. év óta nem 

változott, illetve a gazdasági környezetben a minimálbér emelkedése is az emelést indokolta.  

 

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 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

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: 

 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

6/2022.(II.14.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

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

Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok 

tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 

előterjesztést fogadja el. 

 

 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
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Sebes Péter bizottsági elnök: tájékoztatta a bizottságot, hogy Sátoraljaújhely Város Képviselő-

testületének minden tagja időben leadta a vagyonnyilatkozatát és ezáltal kötelességüknek eleget 

tettek. Bár két időpont volt megadva az átadásra, az első időpont alkalmával Csernai Ferencné 

bizottsági tag állt a képviselők rendelkezésére, de mindenki a második időpontban adta le 

nyilatkozatát a képviselő-testületi ülés után. 

 

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, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó 

előterjesztés elfogadását. 

 

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: 

 

 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

7/2022.(II.14.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága megállapította, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület 

tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek 2022. január 31. napjáig eleget tettek. 

 

 

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

részvételt és az ülést 13 óra 8 perckor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

    

 

             Dobai Istvánné sk.                                                                Sebes Péter sk. 

         Jegyzőkönyv-hitelesítő       Bizottság elnöke 
 

                                                                                                        

                                                                                                            
 

 

 

 


