
J e g y ző kö n y v  
 

 

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, gróf Andrássy Gyula Termében  

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. január 28. napján 12.50 órakor 

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Sebes Péter bizottsági elnök 

Lukács Tamás bizottsági tag     

Róth József bizottsági tag 

                       Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

Balogh Ernő bizottsági tag 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

                         

Tanácskozási joggal megjelent:  
                        Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

     

Jegyzőkönyvvezető: 

                        Oroszné Drizner Zsuzsanna 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket az év első bizottsági ülésén és 

megállapította, hogy az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 5 tag 

jelen van, egyben az ülést megnyitotta. Javasolta a bizottság tagjainak, hogy mivel Dobai Istvánné 

jegyzőkönyv hitelesítő távol van a bizottsági ülésről, válasszák meg Ujjné Schneider Hedviget 

jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

 

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

szavazattal, - egyhangúlag – jegyzőkönyv hitelesítőnek Ujjné Schneider Hedviget megválasztotta. 

 

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

bocsátotta az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint.   

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  

 

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 a meghívóban foglaltak szerint elfogadta. 

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 
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1. napirendi pont 

Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte aljegyző asszonyt, hogy van-e az előterjesztéssel 

kapcsolatosan kiegészíteni valója. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Nem volt az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

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

javasolta a bizottság tagjainak, hogy az előterjesztést fogadják el. 

 

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

szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

1/2020. (I.28.) határozata  

a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 

együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

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

elnök megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 12:55-kor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

Ujjné Schneider Hedvig sk.     Sebes Péter sk. 

     jegyzőkönyv-hitelesítő             bizottság elnöke       

   


