
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága és Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága együttes nyílt ülésén.  

 

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

termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. február 11. napján 13.00 órakor 

 

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről megjelentek:  

                      Csernai Ferencné bizottsági elnök 

                      Sebes Péter bizottsági elnök 

                      Palicz István bizottsági tag      

                      Szabó János bizottsági tag 

                      Bodnár Ferencné bizottsági tag  

                      dr. Csomós Katalin bizottsági tag  

                      Szegedi Tibor bizottsági tag                   

 

 Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság részéről megjelentek: 

                      Sebes Péter bizottsági tag    

                      Csernai Ferencné bizottsági tag 

                      Róth József bizottsági tag 

                      Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

                      Dobai Istvánné bizottsági tag 

                      Balogh Ernő bizottsági tag 

 

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 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

                        dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

                       Buka Gabriella 

                         

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 7 tag jelen van, egyben az 

ülést megnyitotta. Megkérdezte a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjait, hogy az ülés 

napirendjével kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat. Mivel észrevétel, javaslat 

nem volt, az ülés napirendjeit szavazásra bocsátotta.  
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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. Mivel észrevétel, javaslat 

nem volt, az ülés napirendjeit szavazásra bocsátotta.  

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  

 

 

S z a v a z á s:A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen 

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

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre 

szóló fejlesztési, gazdasági programjának elfogadására  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetésének elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

 

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 alábbiak szerint elfogadta. 

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre 

szóló fejlesztési, gazdasági programjának elfogadására  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetésének elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló 

fejlesztési, gazdasági programjának elfogadására  

 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyzőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Nem volt kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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Kérdések, vélemények: 

 

Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag: Gratulált az előterjesztéshez és örülne annak, ha a 

leírtak megvalósulnának, mert akkor Sátoraljaújhely a legek városa lesz. Elmondta, hogy sok 

mindenre kiterjedő és nagyon részletes az anyag. Örömét fejezte ki, hogy sátoraljaújhelyi 

lakos lehet.  

 

Palicz István bizottsági tag: Elmondta, hogy a többi bizottsági ülésen az oda illő 

észrevételeit megtette. Elmondta, hogy néhány mondat megragadta a figyelmét és ezt most 

szeretné jelezni. Elmondta, hogy az előterjesztés 19 oldalán szerepel, hogy „A hiperaktív és 

pszichés problémákkal küzdő gyermekek beilleszkedési zavarai az agresszió megjelenése 

egyre fiatalabb korban tapasztalható. Ezen problémák kezelése meghaladja a pedagógusok 

kompetenciáját.” Ehhez hozzá tenné, hogy egyes pedagógusok kompetenciáját haladja csak 

meg, mert Sátoraljaújhelyben van egy speciális intézmény gyógypedagógus szakemberekkel 

feltöltve, akik kimondottan a pszichés és beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek ellátását 

biztosítják, amennyiben az óvoda vagy iskola ezt kéri. Elmondta, hogy a szakértői bizottság, 

ha úgy dönt, hogy a speciális intézményt jelöli ki a gyermek számára, akkor megfelelő 

kompetenciával rendelkező pedagógushoz kerül a gyermek. Nem hiszi azt, hogy a 

köznevelési intézményekben bevezetésre kerülő óvodai és iskolai szociális segítés a 

megoldása ennek a problémának. Érti, hogy az anyag ezen részének az elkészítője miért írta 

ezt, ezért csak megjegyzésként tenné hozzá a véleményét. Elmondta, hogy ha az adott 

intézmény nem tette meg a megfelelő lépést a probléma megoldására, akkor marad az 

intézményben a gyermek és problémát okozhat a viselkedése.  

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el Csernai Ferencné a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság elnöke javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre 

szóló fejlesztési, gazdasági programjának elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

S z a v a z á s:A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 6 igen – 

1 tartózkodás  szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

112/2020.(II.11.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, 

gazdasági programjának elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, gazdasági programjának 

elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el Sebes Péter az Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottság elnöke javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre 

szóló fejlesztési, gazdasági programjának 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 – 

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

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága  

2/2020.(II.11.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, 

gazdasági programjának elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, gazdasági programjának 

elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte Tagainé Fabók Tímea osztályvezetőt, hogy 

van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Nem volt kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 

Szabó János bizottsági tag: Elmondta, hogy az előző bizottsági ülésen már jelezte, de itt is 

szeretné elmondani, hogy az előterjesztés szöveges részében az 1. § e) pontjában egy elírás 

szerepel, a külső finanszírozás bevétele összegénél 250 000 Ft helyett 250 000 E Ft 

szerepeljen.  

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el Csernai Ferencné a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság elnöke javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.20.) 

önkormányzati rendelete módosítását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

S z a v a z á s:A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 6 igen – 

1 tartózkodás  szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

113/2020.(II.11.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.20.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete módosítására 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 



 5 

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el Sebes Péter az Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottság elnöke javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.20.) 

önkormányzati rendelete módosítását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

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

1 tartózkodás  szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága  

3/2020.(II.11.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.20.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete módosítására 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetésének elfogadására 

 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Megkérdezte Tagainé Fabók Tímea osztályvezetőt, hogy 

van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Nem volt kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Szabó János bizottsági tag:Elmondta, hogy az anyag eleje szembetűnően profi módon van 

megírva gratulál ehhez bár sok mindennel nem ért egyet.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a dicséret a jogalkotót illeti az anyag 

szerkezete és az, hogy milyen releváns részek láthatók, ami szakmailag megfelelő azt az 

apparátus készítette. Elmondta, hogy a költségvetés a makrógazdálkodás része ezért úgy 

gondolja, hogy ez egy jó szerkezet így áttekintést ad, hogy milyen makró gazdasági illetve 

költségvetési folyamatok vannak és abban, hogy kell az önkormányzatot elhelyezni.  

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Szeretné megköszöni a hivatali apparátus munkáját, a 

költségvetési tárgyalásokat, egyeztetéseket, amiket lefolytattak az intézményekkel és 

igyekeztek, hogy egy működőképes 2020. év valósuljon meg. Bízik abban, hogy mint a 2019. 

évet sikeresen zárta az önkormányzat, úgy a 2020. évben, amit elfogad a képviselő-testület 

ugyanúgy megvalósíthatóak lesznek a feladatok, és sikeres évet zárhat majd az önkormányzat 

2020. évben is.    
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Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el Csernai Ferencné a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság elnöke javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetésének elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát.  

 

 

S z a v a z á s:A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 6 igen – 

1 tartózkodás  szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

114/2020.(II.11.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el.  

 

 

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el Sebes Péter az Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottság elnöke javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetésének 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 – 

1 tartózkodás  szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága  

4/2020.(II.11.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el.  

 

 

 

Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 

részéről Sebes Péter elnök és a Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről Csernai 

Ferencné elnök megköszönte a részvételét és az együttes nyílt ülést bezárták. Az 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság külön ülésen 

folytatták munkájukat.   
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K. m. f. 

 

 

 

    Csernai Ferencné sk.                            Sebes Péter sk. 

      Bizottság elnöke                   Bizottság elnöke 

 

                                                                                                 

 

 

 

  Bodnár Ferencné sk.            Dobai Istvánné sk.  

 Jegyzőkönyv-hitelesítő       Jegyzőkönyv-hitelesítő 


