
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága és az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága együttes ülésén.  

A Bizottsági ülés helye: a Városháza, Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. Gróf Andrássy 

Gyula termében. 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. május 23. napján 9 órakor 

Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság részéről megjelentek: 

 

Sebes Péter bizottsági elnök 

Róth József bizottsági tag 

Dománé Szebényi Éva bizottsági tag 

Végsőné Fazekas Aranka bizottsági tag 

Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi bizottság részéről megjelentek: 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök 

Schweitzer Tamás bizottsági tag 

Palicz István bizottsági tag 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

Deutsch Eszter bizottsági tag 

Petercsák Pál bizottsági tag 

Az ülésről távol volt: 

Csernai Ferencné bizottsági tag 

Lukács Tamás bizottsági tag 

Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

Virág Béla bizottsági tag 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezető 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezető 

Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az Ügyrendi 

és Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mivel 7 tagból 4 tag jelen van. 



Kracson Norbert bizottsági elnök: megállapította, hogy az Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottság határozatképes, mivel 7 tagból 6 tag jelen van. 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy van-e valakinek módosítási javaslata a 

napirendi pontokkal kapcsolatban.  

Pasztorniczky István bizottsági tag: kérte az Egyebek napirendi pont felvételét az együttes 

ülés napirendjei közé. 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

Mivel egyéb vélemény, javaslat nem hangzott el a napirendi pontokat illetően, ezért Sebes Péter 

bizottsági elnök javasolta az ülés módosított napirendjének elfogadását. 

 

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

szavazattal, az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 

6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

Közös napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Egyebek 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság napirendje: 

1. Előterjesztés a határozatok sorszámának megállapítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: javasolta, hogy Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

távollétében Dománé Szebényi Éva bizottsági tag legyen a jegyzőkönyv-hitelesítő. 

Mivel a javaslattal kapcsolatban egyéb vélemény nem volt Sebes Péter bizottsági elnök 

szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztását. 

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

szavazattal – egyhangúlag – a javaslatot elfogadta, miszerint Dománé Szebényi Éva bizottsági 

tag került megválasztásra a jegyzőkönyv-hitelesítőjének. 

 

1. Napirendi pont 

Előterjesztés a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

Sebes Péter bizottsági elnök: megkérdezte, hogy aljegyző úrnak van-e kiegészíteni valója. 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: a hagyományoknak megfelelően május 31-ig hatályba kell, 

hogy lépjen a zárszámadási rendelet. Ez vagyonkimutatást, költségvetési mérleget, 

pénzeszközök változásait illetve adósságállományt tartalmaz. 



Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: a zárszámadás megalkotása kapcsolódik a Magyar 

Államkincstár által elfogadott éves költségvetési beszámolóhoz. Miután jóváhagyja és 

megfelelőnek találja a Magyar Államkincstár, úgy kell elkészíteni a zárszámadást.  

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter bizottsági elnök 

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

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 2021. évi 

zárszámadási rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 

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

szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

14/2022. (V.23.) határozata 

a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról szóló 

előterjesztést fogadja el. 

 

S z a v a z á s :  az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 

tagja, 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

13/2022. (V.23.) határozata 

a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2021. évi zárszámadási rendelet 

megalkotásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

2. Egyebek 

Sebes Péter bizottsági elnök: átadta a szót Pasztorniczky István bizottsági tagnak. 

Pasztorniczky István bizottsági tag: a Szervezési és Működési Szabályzatban belebotlott egy 

hibába, méghozzá a 19. § (3) bekezdésében van egy hivatkozás, amely a külső állampolgárok 

hozzászólásáról szól. Úgy fejeződik be a bekezdés, hogy a hozzászólási idő az (1) bekezdésben 

kerül megjelölésre, ugyanakkor a (2) bekezdésben van időtartam meghatározva.  

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: utána fognak nézni és mivel rendeletről van szó, az új 

Loclex rendszerben mindenképp javítani kell, de ezt a testületi ülésig már nem tudják megtenni, 

ezért a következő hónapban tudnak foglalkozni vele. 



Pasztorniczky István bizottsági tag: másik kérdése a Cross-bike rendszerrel kapcsolatban 

volt. A tavalyi átadása során elmondták, hogy március 15-étől fogják ismét üzemeltetni, de 

mégsem működik a rendszer. 

Kracson Norbert bizottsági elnök: úgy tudja műszaki fejlesztés történik, és ezért nem 

működik. 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó: valóban az elmúlt évben az üzemeltetés 

során felmerült apróbb hibák javítása, illetve bővítéssel kapcsolatos feladatok elvégzése 

történik. Kis türelmet kér, a Városellátó Szervezet végzi ezt a feladatot. Úgy tudja rövid időn 

belül kikerülnek a kerékpárok. 

 

Mivel további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Sebes Péter elnök megköszönte a 

bizottságok munkáját és az együttes nyílt ülést 9 óra 10 perckor berekesztette, majd az Ügyrendi 

és Nemzetiségi Bizottság tovább folytatta ülését.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

   Sebes Péter sk.             Kracson Norbert sk. 
Bizottsági elnök         Bizottsági elnök 

 

 

 

Ujjné Schneider Hedvig         Schweitzer Tamás sk. 
Jegyzőkönyv-hitelesítő      Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

távollétében: 

 

Dománé Szebényi Éva sk. 

Bizottsági tag 

 

 


