
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/335-4/2022. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt 

üléséről. 

 

A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat székhelyén, (3980 

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Városháza gróf Andrássy Gyula termében. 

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2022. február 11. napján 8 órakor 

 

Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester 

   Csernai Ferencné 

Kracson Norbert     

Lukács Tamás 

Palicz István  

Pasztorniczky István 

Schweitzer Tamás  

Sebes Péter  

Szőnyi István  

Szabó János 

képviselők 

 

Távol volt:   Dankó Dénes alpolgármester 

Róth József 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Terdik Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter 

aljegyző, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Tóthné dr. Galambos Andrea 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, 

Kuczik Júlia Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 

Kababik Edina Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Stumpf Imre Jánosné 

önkormányzati tanácsadó, Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, dr. Madák Tímea 

osztályvezető, dr. Tóth Marko osztályvezető, Jánosi Attila osztályvezető. 

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Terdik Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter 

aljegyző, Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket 

és az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 12 képviselőből 

10 képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy a napirendeket illetően van-e valakinek más 

javaslata.  
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Tekintettel arra, hogy egyéb vélemény, javaslat a napirendi pontot illetően nem hangzott el, 

Szamosvölgyi Péter polgármester javasolta az ülés napirendjének elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 10 igen szavazattal - 

egyhangúan - elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

Napirendi pont: 

 

Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 05. számú országgyűlési egyéni 

választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 05. számú 

országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása 

április 3. napjára került kitűzésre, erre tekintettel országgyűlési egyéni választókerületi 

választási bizottságot kell választani, amelyet a képviselő-testületnek kell jóváhagyni.  

A bizottság három tagját és legalább két póttagját az OEVI székhelye szerinti település 

képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, 

legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg. Ez február 20. 16. 

óra lenne. Azért indokolt most a megválasztásuk, mert az ajánló ívek február 12-én, 

szombaton reggel 8 órától kerülnek kiosztásra, innentől kezdve az OEVB munkájára 

bármikor szükség lehet. 

A tagok dr. Cselei Andrea, Fehér József, Nyiri Péter, a póttagok Végsőné Fazekas Aranka, 

Fehérné Sulyok Éva, Tamaskó András lennének. Előzetesen mindannyian megkeresésre 

kerültek, vállalták a felkérést. Kitöltötték az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a lekért 

adatok szerint passzív választójoggal rendelkeznek, így megválasztásuknak jogi akadálya 

nincs.  

 

Kérdések következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte, hogy az érintettek kaptak-e meghívást az 

ülésre, valamint hogy fenn áll-e személyes érintettsége a szavazás tekintetében.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a jelenlegi ülésre nem kaptak meghívást a leendő OEVB tagok. 

Személyes érintettség nem áll fenn képviselő úr esetében, szavazhat.  

 

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 05. számú 

országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztására vonatkozó előterjesztést.  

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 10 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

25/2022. (II.11.) határozata 

a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 05. számú országgyűlési egyéni választókerületi 

választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 22. §-ában foglalt hatáskörében eljárva, a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei 05. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének 

indítványára, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 05. számú országgyűlési egyéni 

választókerületi választási bizottság tagjának  

 

- dr. Cselei Andrea 

- Fehér József 

- Nyiri Péter 

 

póttagjának  

- Végsőné Fazekas Aranka 

- Fehérné Sulyok Éva 

- Tamaskó András 

 

választópolgárokat megválasztja. 

 

 

 

 

Tekintettel arra, hogy további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi 

Péter polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját és a rendkívüli nyílt ülést 8 

óra 6 perckor berekesztette. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

dr. Terdik Sándor sk.        Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző       polgármester 


