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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága nyílt ülésén.  

 

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

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. június 22. napján 12:30 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 

                      Balogh Ernő bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

                    Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

Szamosvölgyi Péter polgármester 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

                 

Tanácskozási joggal megjelent:  
                          Szamosvölgyi Péter polgármester 

                         dr. Terdik Sándor jegyző 

                         Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző             

                         Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó  

 

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. 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 :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6   igen 

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

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 
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2. Előterjesztés a képviselő-testület 2021. évi II. félévi munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Javaslat a Közmegbecsülés Díja adományozására 

                  Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

 

1. Előterjesztés a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására 

 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Elmondta, hogy korábban szokta tárgyalni a bizottság, de a 

járványhelyzet miatt most kerül rá sor. Elmondta, hogy a tapasztalatok alapján az előterjesztés 

elfogadása csak egy formalitás, mivel Szamosvölgyi Péter polgármester szinte mindig a 

Polgármesteri Hivatalban tartózkodik. Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

 

12:35 perckor Szamosvölgyi Péter polgármester úr és Stumpf Imre Jánosné önkormányzati 

tanácsadó asszony megérkezett.  

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Köszöntötte Szamosvölgyi Péter polgármester urat és Stumpf Imre 

Jánosné önkormányzati tanácsadó asszonyt.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 

polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására vonatkozó előterjesztés 

elfogadását. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 6 tagja, 6  igen 

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága  

1/2021.(VI.22.) határozata 

a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a polgármester 2021. évi szabadságolási 

ütemtervének jóváhagyására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

2. Előterjesztés a képviselő-testület 2021. évi II. félévi munkatervének elfogadására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Véleménye szerint senki nem gondolta, hogy egy ilyen pandémiás 

helyzet alakul ki és felülírja a megszokott életet, de alkalmazkodunk hozzá. Reméli, hogy nem lesz 

negyedik hullám és mindenki egészségesen folytatja munkáját és a munkaterv elfogadásával 
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legyenek tekintettel arra, hogy ez egy tervezet és e szerint fogadja el a bizottság. Megkérdezte dr. 

Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy ez egy feltételes tervezet, ami elsősorban olyan 

napirendi pontokat tartalmaz, amit az adott időszakban tárgyalnia kell a képviselő-testületnek. 

Elmondta, hogy előre láthatólag nem lehet ilyen pontossággal tervezni, hogy ne kelljen esetleg a 

későbbiekben módosítani a munkatervet.  

 

 Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 

képviselő-testület 2021. évi II. félévi munkatervének elfogadására vonatkozó előterjesztés 

elfogadását. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 6 tagja, 6  igen 

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága  

2/2021.(VI.22.) határozata 

a képviselő-testület 2021. évi II. félévi munkatervének elfogadásáról 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület 2021. évi II. félévi 

munkatervének elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

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

részvételt és a bizottság zárt ülésen folytatta munkáját. 

 

 

 

K. m. f. 

 

           

 

 

             Dobai Istvánné sk.                                                                Sebes Péter sk. 

         Jegyzőkönyv-hitelesítő       Bizottság elnöke 
 

                                                                                                        

                                                                                                            
 

 

 

 


