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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága nyílt ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, 3980, Sátoraljaújhely Kossuth Lajos tér 5. gróf Andrássy Gyula 

termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. január 25. napján 12:40 órától 

 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság részéről megjelentek: 

                       Sebes Péter bizottsági elnök 

                       Csernai Ferencné bizottsági tag    

           Róth József bizottsági tag 

                       Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

                        

Az ülésről távol maradt: 

            Lukács Tamás bizottsági tag 

Dobai Istvánné bizottsági tag 

                        Balogh Ernő bizottsági tag      

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Terdik Sándor jegyző     

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális Osztály és Hatósági Osztály  

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Mártonné Prokop Zsuzsanna képviselő  

Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 

Vaszily Gábor Dániel képviselő 

Sátoraljaújhely Város Német Nemzetiségi Önkormányzata   

            

Tanácskozási joggal megjelent:  
                        dr. Terdik Sándor jegyző                    

            dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

                        Buka Gabriella 

 

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

Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 4 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 a meghívó szerint 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 4 tagja, 4   igen 

szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjeit az alábbiak szerint elfogadta. 
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Napirendi pontok: 

 

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

gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadására 
      Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Zárt ülésen: 

       Előterjesztés köztisztasági közigazgatási bírság elleni fellebbezés elbírálására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: javasolta, hogy Dobai Istvánné bizottsági tag távollétében Ujjné 

Schneider Hedvig bizottsági tag legyen a jegyzőkönyv-hitelesítő.  

 

Mivel a javaslattal kapcsolatban egyéb vélemény nem volt Sebes Péter 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, 3 igen 

-1 tartózkodás szavazat mellett a javaslatot elfogadta, miszerint Ujjné Schneider Hedvig bizottsági 

tag került megválasztásra a jegyzőkönyv-hitelesítőjének. 

 

 

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

gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: megkérdezte, dr. Fazekas Márk Péter aljegyzőt hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: az előterjesztés a 2019. évtől tartalmazza a fejlesztéseket, a 

beruházásokat, melyek a városban valósultak meg. Az előterjesztés tartalma jól összeszedett 

kiolvasható belőle, hogy a város jó irányba halad. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: az előterjesztés nagy időtartamot foglal magába. Több a beruházás, 

fejlesztés elindult. Elmondta, hogy nehéz megítélni, hogy mi a jó és mi a nem jó. Sokszor 

belebotlanak abba a problémába, hogy ha egy több milliárdos beruházás történik az a város 

szempontjából nagyon jó, de a beruházás megvalósításának ideje alatt nem feltétlen jó a 

lakosságnak. Sátoraljaújhely neve már ismert az országban és ezek a beruházások még ismertebbé 

teszik a nevét. Nagyon sok fejlesztés még nincs lezárva és bízik abban, hogy még szebbé teszik a 

várost.  

 

Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag: nagymértékben fejlődik a város és ezt jó látni, minden 

fiatal a rokonságából elcsodálkozik, hogy mennyi minden történik és történt a városban. Örül és 

büszkeség tölti el a fejlesztések megvalósítása kapcsán. Gratulál a pályázatok megírásához, 

megnyeréséhez és a megvalósításához. 
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Tekintettel arra, hogy más kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke 

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

képviselő-testületnek, a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló 

gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadását. 

 

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

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

1/2022.(I.25.) határozata 

a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági, 

fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági, fejlesztési programjának időarányos 

teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző megérkezett. 

 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztató elfogadására 

 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: 2021. évben a pandémia miatt nem volt beszámoló. Tapasztalata 

szerint, ha bármilyen problémával fordul az ügyintézőkhöz, mint képviselő készségesen és 

maximálisan segítségére vannak a hivatal dolgozói. Úgy látja, hogy dr. Terdik Sándor jegyző is már 

átlátja a hivatal munkáját és minden problémát megpróbál megoldani. Örül annak, hogy az 

átszervezés megtörtént, mert egy hatalmas feladatkört foglalt magába a Műszaki és 

Vagyongazdálkodási Osztály. Véleménye szerint átláthatóbb lesz a hivatal munkája így, hogy az 

átszervezéssel létrejött a Vagyongazdálkodási Osztály és a Városüzemeltetési és Közterület-

felügyeleti Osztály. Köszönte az előterjesztés elkészítését. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy van egy módosítási indítvány az előterjesztéssel 

kapcsolatban már több bizottság így fogadta el az előterjesztést. A módosítás az önkormányzati 

tanácsadóra vonatkozik, aki a jegyző közvetlen vezetése alá került és a polgármester irányítása alatt 

áll, de részt vesz a hivatal vezetői értekezletein és segíti a hivatal munkáját. Kezdi átlátni a hivatal 

munkáját, a szakmai tapasztalat, még hiányzik, de az akarat és a tanulás iránti elkötelezettség ezt 

kompenzálja. A 2020-2021. évről szól a beszámoló, melynek nagy részében nem volt a hivatalban 

sem ő, sem az osztályvezetők. A vagyongazdálkodás azért került külön osztály alá, mert az van a 

legnagyobb bajban. Azt gondolja, hogy indokolatlanul sokan vannak most a Vagyongazdálkodási 

Osztályon a feladathoz képest, és amíg megfelelően ki nem alakul a város vagyongazdálkodása, 

addig ez a struktúra így is marad. Úgy tervezik, hogy az osztály félév, maximum egy évig így fog 

működni. Régebben három fő látta el a vagyongazdálkodási feladatokat, most viszont hét fővel 

működik az osztály.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Róth József bizottsági tag: érdeklődött, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akikre már nem lesz 

szükség az osztály működéséhez. Feleslegessé válnak, vagy át lesznek helyezve más osztályra.  
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dr. Terdik Sándor jegyző: átcsoportosítással lesz megoldva a helyzetük vagy maradnak az 

osztályon vagy a Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztályra kerülnek át, ahol most 

kevesen vannak. A hivatal létszáma az utóbbi időben fel lett duzzasztva fiatalokkal, pályakezdőkkel. 

Tekintettel arra, hogy az állami intézmények és a közszférában dolgozók béreivel nem tud a hivatal 

versenyezni a versenyszférával, ezért inkább agilis, tettre kész fiatalokat tanít be a hivatal, melynek 

alkalmazásakor kezdetben két nehézséggel is meg kell küzdeni. Az egyik, hogy elvonja a szakember 

idejét és figyelmét a munkájától, amíg tanítja a fiatalabb munkatársat, illetve a fiatal, amíg tanulja a 

feladatait nem tud teljes értékű munkát végezni.  

 

Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag: megkérdezte, hogy az egészségügyi referensnek milyen 

feladatai vannak. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: kötelező önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás biztosítása. 

A Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály ügyintézője látta el az ezzel kapcsolatos feladatokat, de 

most ügyintéző nincsen ezért dr. Madák Tímea osztályvezető látja el, viszont neki egészségügyi 

végzettsége nincs és az osztályvezetői feladatok mellett nagy megterhelést jelent. Mindezekre 

tekintettel egy egészségügyi szakembert bízott meg az önkormányzat, hogy segítse a kötelező 

önkormányzati feladatellátását, illetve találjon orvost a betöltetlen körzetekbe, egészségüggyel 

kapcsolatos pályázatokat kutasson fel a város részére. A Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály 

ügyintézője Kánya Tamás van kijelölve, hogy tartsa a kapcsolatot dr. Csiba Gáborral az 

egészségügyi referenssel, illetve dr. Madák Tímea osztályvezető asszonnyal egyeztet az elvégzendő 

feladatokról. A Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete közzé 

tett egy hirdetményt, mely a két betöltetlen körzetre vonatkozik, és bízik benne, hogy hamarosan 

megfelelő orvosokat fognak találni.  

 

Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag: megkérdezte, hogy igaz-e az információ, hogy a 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházat be akarják zárni. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: nem tud erről. Folyamatosan tárgyal az önkormányzat Dr. Kovács Lajos 

igazgató úrral a központi orvosi ügyelet, az ingyen szűrés, és a Rendelőintézet energetikai 

korszerűsítésének pályázatával kapcsolatban, ezért sem gondolja, hogy bezáráson gondolkodnak. 

 

Tekintettel arra, hogy más kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke 

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

képviselő-testületnek a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadását a kiegészítéssel együtt. 

 

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

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

2/2022.(I.25.) határozata 

a  Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

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

2020-2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el a kiegészítéssel együtt. 
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Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el Sebes Péter Bizottsági elnök megköszönte a 

részvételt és a bizottság zárt ülésen folytatta munkáját. 

 

 

 

K. m. f. 

    

 

             Ujjné Schneider Hedvig sk.                                                    Sebes Péter sk. 

         Jegyzőkönyv-hitelesítő       Bizottság elnöke 
 

                                                                                                        

                                                                                                            
 

 

 

 


