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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 Dísztermében  

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. október 27. napján 12:45 perckor 

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Sebes Péter bizottsági elnök 

Róth József bizottsági tag 

                       Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

  Dobai Istvánné bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

Csernai Ferencné bizottsági tag 

Lukács Tamás 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:  
                        dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

     

Jegyzőkönyvvezető: 

                        Drizner Zsuzsanna 

 

 

 

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

Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 4 tag jelen van, egyben az ülést megnyitotta.  

 

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

bocsátotta az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint.   

 

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

szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjét elfogadta. 

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai eljárás szabályairól, valamint 

a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló …./2020. (….) rendelete megalkotására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 
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Sebes Péter bizottsági elnök: Mivel Lukács Tamás jegyzőkönyv-hitelesítő távol maradt az ülésről 

javasolta, hogy bizottsági jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dobai Istvánnét válasszák meg . 

 

Tekintettel arra, hogy más javaslat nem hangzott el, Sebes Péter bizottsági elnök az Ügyrendi és 

Nemzetiségi Bizottság tagjainak szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Dobai Istvánnét 

válasszák meg ideiglenesen jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

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

szavazattal – egyhangúlag - elfogadta Dobai Istvánné bizottsági tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

1. napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai eljárás 

szabályairól, valamint a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló …./2020. (….) rendelete 

megalkotására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, hogy van-e az előterjesztéssel 

kapcsolatosan kiegészíteni valója. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az elmúlt időszakban alaposan felülvizsgálták a 

szabályzatokat és december 31-ig szeretnék befejezni, a hivatal szabályozottságát teljesen 

aktualizálni. A köztisztviselőkre vonatkozó szabályzat egy normatív utasítás, amelyet még jegyző 

asszony adott ki, s amelyben most némi módosítást szeretnének tenni. Az a módosítás, amihez 

szükséges a felhatalmazó rendelkezése, egy magasabb szintű szabályanyag, az pedig helyi 

rendeletben van. Ahhoz, hogy a jegyző saját hatáskörben ki tudja adni a szabályzatot, ahhoz 

szinkronba kell hozni a magasabb szintű rendelettel, ezért bele kellett nyúlni a rendeletbe. Elkészült 

a rendeletnek azon pár pontját érintő módosítása, majd a rendelet címében is történt módosítás, 

mivel hogy a köztisztviselők nem az önkormányzatnál vannak foglalkoztatva, a polgármesteri 

hivatalhoz tartoznak. A rendelkező és a bevezető rész nem változtatható, így újra kell szabályozni a 

rendeletet. Elkészült a felülvizsgálat és egy új köntösben került a bizottság elé az előterjesztés. 

 

Kérdések következtek. 

 

Róth József bizottsági tag: Megkérdezte, hogy lehetne azt kérnie, hogy legyen visszajelzés 

irányába, amikor egy változás történik. Példaként említette, hogy telefonon kapott meghívást a 

hétfői bizottsági ülésre, majd elektronikus úton a meghívó keddre vonatkozott. Másik ügy, amire 

hivatkozott, hogy volt egy rászoruló ügyfele, akiről egyeztetett jegyző úrral, de amikor az ügyfél 

bejött, hogy megkeresse jegyző urat, nem tudott vele találkozni, mindösszesen egy nyomtatványt 

kapott. Kellemetlen volt számára, hogy ő biztonsággal küldte be a hivatalba az ügyfelet jegyző 

úrhoz, de az intézkedés nem a vártaknak megfelelően alakult és még visszahívást sem kapott, így az 

ügyfél előtt nem volt szerencsés az, hogy nincs tájékoztatva. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Válaszként előadta, hogy a jegyzőnek feladata, ha egy elnök 

megkeresi, hogy a jövőben hogyan szeretné és mikorra összehívni az üléseket, ennek tett eleget, 

eszerint készült el a meghívó. A telefonhívást követően kiment a végleges anyag, azt kell értelmezni 

és tudomásul venni a képviselőnek. A másik problémafelvetésre akként válaszolt, hogy bár az 

egyeztetés valóban arról szólt, hogy az ügyfél keresse fel ügyfélfogadási időben, de a vírushelyzetre 

tekintettel, a megemelkedett pozitív tesztek eredményei figyelembevételével el lett rendelve, hogy a 

jegyző, a polgármester és az alpolgármester nem tart személyes ügyfélfogadást, így az nem jöhetett 

létre. Természetesen az ügyfél jöhet a megadott ügyfélfogadási időben a kollégákhoz, de akár 

telefonon is foglalkoznak vele. 
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Vélemények következtek. 

 

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

elnöke javasolta a bizottság tagjainak, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, 

és etikai eljárás szabályairól, valamint a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló …./2020. 

(….) rendelete megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadják el. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  A Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 4 tagja, 4 igen 

szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

26/2020. (X.27.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőkre 

vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai eljárás szabályairól, valamint a 

köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló …./2020. (….) rendelete megalkotásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

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

Képviselő-testületének a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai 

eljárás szabályairól, valamint a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló …./2020. (….) 

rendelete megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

2. napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, hogy van-e az előterjesztéssel 

kapcsolatosan kiegészíteni valója. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Előadta, hogy a beszámolót a jogszabály hozta létre. 

Hivatalvezetőként látja, hogy hol vannak gyengeségek, hiányosságok és tudja, hogy hol kell 

változtatni. Elmondta, hogy folyamatosak a változások, példaként említette, hogy 2019 évben még 

öt osztály működött, ma már csak négy van. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag: Elolvasta az anyagot és megállapította a beszámolóból, 

hogy a hivatal dolgozóinak, egy-egy osztálynak milyen sokrétű feladatot kell ellátnia. Gratulált a 

dolgozóknak a minőségi munkájukhoz. 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Képviselőként úgy gondolja, hogy nincs olyan kérés, amelyet 

közösen meg ne tudnának oldani a hivatal vezetésével. Jegyző úr, aljegyző asszony és az 

osztályvezetők maximális segítőkészségét, együttműködését kiemelve megköszönte a munkájukat. 

Kitért azon megállapításra, hogy a fejlesztési csoport és a belső ellenőrzés külön számol be. 

 

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

javasolta a bizottság tagjainak, hogy a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadják el. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 4 tagja, 3 igen 

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

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

      27/2020. (X.27.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

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

2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

Mivel egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Sebes Péter bizottsági elnök megköszönte a részvételt 

és a nyílt ülést 13:07 perckor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

                  Dobai Istvánné sk.     Sebes Péter sk. 

     jegyzőkönyv-hitelesítő             bizottság elnöke       

   


