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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. szeptember 20. 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 

                       Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

Dománé Szebényi Éva bizottsági tag 

Végsőné Fazekas Aranka bizottsági tag   

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző     

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

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

Jánosi Attila osztályvezető Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály 

Mártonné Prokop Zsuzsanna képviselő  

Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 

Vaszily Gábor Dániel képviselő 

Sátoraljaújhely Város Német Nemzetiségi Önkormányzata   

            

Tanácskozási joggal megjelent:  
Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

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 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 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 6 tagja, 6   igen 

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

 

1. Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 

18/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására 
      Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 

rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés „Díszpolgári Cím” adományozására (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés „Pro Urbe Díj” adományozására (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

3. Előterjesztés „Közszolgálati Díj” adományozására (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

Végsőné Fazekas Aranka bizottsági tag megérkezett. 

 

 

1. Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 

18/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

Sebes Péter bizottsági elnök: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e kiegészíteni 

valója az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel a 

szociális ellátásról szóló rendeletünk módosítására kerül sor. Az elmúlt időszakban emelkedett a 

tűzifa beszerzési ára ezért indokolttá vált a tüzelő beszerzéséhez nyújtott rendkívüli települési 

támogatás összegének emelése és a megemelkedett rezsiköltségek miatt a lakásfenntartásra 

benyújtott települési támogatás módosítása, melyben az egy négyzetméterre jutó elismert havi 

költségeknek a komfortfokozatonként történő emelésére kerül sor a módosításban. A megemelkedett 

rezsiárak és az infláció miatt az önkormányzat ezzel próbál segíteni a Sátoraljaújhelyben élő 

rászoruló lakosságnak, természetesen a város költségvetésének erejéig. 

 

Kérdések, vélemények: 

Csernai Ferencné bizottsági tag: a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén is javasolni fogja, 

hogy a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben 

szereplő Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Önkormányzatipályázat 17. § (2) bekezdésében 

szereplő egy főre eső jövedelem határok 300%-ról 350%-ra, 400%-ról 450%-ra kerüljenek emelésre. 

Szeretné a fiatalok továbbtanulását ezzel is támogatni. Eddig a 300% volt a családban élőknél az 

öregségi nyugdíj minimum értékhatára ezt 350%-ra módosítaná így 99.750,- forint és az egyedülálló 

szülő, vagy más törvényes képviselő gondoz, vagy ha a pályázóval egy háztartásában igazoltan 

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy él, 400 %-ot 450%-ra módosítaná így 128.250,- 

forint lenne az értékhatár. Szeretné, ha minél több családhoz eljutna ez az információ és a 

középiskolákhoz is. 
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Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy alsó vagy felső határ ez az összeg. 

Csernai Ferencné bizottsági tag: elmondta, hogy a család nettó jövedelme nem haladhatja meg a 

családban élők esetén a 99.750,- forintot, az egyedülálló szülő vagy tartós beteg vagy fogyatékos 

van a családban akkor a 128.250,- forintot. 

 

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

szavazásra bocsátotta javaslatát Csernai Ferencné bizottsági tag javaslatával együtt, miszerint az 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pénzben és 

természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 18/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelete 

módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet 17. § (2) 

bekezdés a) és b) pontjában szereplő százalékos összeghatárok 300%-ról 350%-ra, 400%-ról 450%-

ra kerüljenek megemelésre. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 7 tagja, 7  igen 

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

24/2022.(IX.20.) határozata 

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 18/2021.(XI.24.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pénzben és természetben nyújtható 

szociális ellátásokról szóló 18/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelete módosítására 

vonatkozó előterjesztést fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet 17. § (2) bekezdés 

a) és b) pontjában szereplő százalékos összeghatárok 300%-ról 350%-ra, 400%-ról 450%-ra 

kerüljenek megemelésre. 

 

 

2. Előterjesztés a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 

rendelet megalkotására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: megkérdezte, dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e kiegészíteni 

valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos rendelet 2014-ben 

történt megalkotása óta elavult és nem követte a mai kor követelményeit, és olyan közterület 

foglalási kérvények érkeztek, melyet nem tudott az önkormányzat pontosan bekategorizálni. A 

rendelet megalkotása során a kategóriák körének bővítésén túl olyan fogalmak kerültek bevezetésre, 

melyek a rendelet megalkotását követően kerültek be a köztudatba, és lettek a közterület-használat 

okai. A Városüzemeltetési Bizottság ülésén elhangzott három módosító javaslat: egy 

adminisztrációs hiba javítása, a második a parkolók és mellékutaknál lévő autók elszállításával 

kapcsolatos pontosítás, és a harmadik a hatos szakasznál a Széchenyi tér is felvételre került. Ezzel a 

három módosító javaslattal kerül már a képviselő-testület elé a közterület használat 

engedélyezésével kapcsolatos rendelet. A rendelet megalkotásának célja, hogy egy új, modern 

használható, a mai kor elvárásainak megfeleő rendelete legyen Sátoraljaújhely városának.  

 

Kérdések, vélemények: 
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Róth József bizottsági tag: mennyire életszerű az, hogy az önkormányzat a fenntartása alatt lévő 

intézményében építést akar végrehajtani akkor, megkéri saját magától az engedélyt. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az önkormányzat a saját tulajdonában lévő épületet újít fel, akkor 

közterületet használ, és fizetési kötelezettsége lenne, de a rendelet értelmében mentességet élvez.  

 

Róth József bizottsági tag: sokan fognak fát vásárolni és sokan közterületen rakják le a fát kell-e 

kérniük közterület-használati engedélyt.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a rendelet tartalmazza, hogy  mentességet kap, aki a tüzelőanyagot  

közterületen tárolja, hogy ha az a 24 órás időtartamot nem haladja meg.  

 

Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy az építőanyagnál ez miért nem lehetne reális, mert a 

rendeletben csak az önkormányzati vagy a fenntartása alatti intézmények mentesülnek a közterület-

használati engedély alól. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a tűzifa kivételként van kezelve, és ha valaki építőanyagot helyez el 

közterületen, az nagy valószínűséggel nem 24 órás időtartamra helyezi el. 

 

Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag: szervezett már a lakóhelyén a Rigó utcában többször Rigó 

utcai találkozót déltől estig kértek közterület-használati engedélyt. Megkérdezte, hogy nem lehetne-e 

bővíteni a kört lakógyűléssel a közterületi-használati engedély mentessége alól.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: jogilag van rá lehetőség, de döntse el a bizottság, hogy támogatja-e ezt a 

javaslatot. 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: mindennek meg van a valós indoka, de hagyná így a rendeletet. 

Véleménye szerint, ha olyan méltányos dolgot kell a bizottságnak, akár a képviselő-testületnek 

tolerálni, akkor biztos, hogy méltányosságot fog gyakorol.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: ha valaki kitelepül az utcába asztallal és székkel és rendezvényt szervez, 

azzal vissza is lehet élni. 

 

Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag: megkérdezte, hogy akkor, ha ilyen rendezvényt 

szerveznek, akkor kell e közterület-használati engedélyt kérni. 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: egy ilyen rendezvény szervezésénél úgy szabályos, ha a rendőrségnél 

be van jelentve, hiszen közforgalmi utat zár el a rendezvény. Nem támogatja a javaslat elfogadását, 

de ha bármi olyan rendezvény kerül megszervezésre, ami a város érdekét szolgálja és Szamosvölgyi 

Péter polgármestert vagy dr. Terdik Sándor jegyzőt felkeresi a szervező, akkor méltányolni fogják. 

 

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 közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet 

megalkotására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 7 tagja, 7  igen 

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

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

25/2022.(IX.20.) határozata 

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet 

megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a közterület-használat engedélyezésével 

kapcsolatos eljárásról szóló rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

3. Előterjesztés a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: megkérdezte, dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e kiegészíteni 

valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az önkormányzat szeretne segíteni azoknak a sátoraljaújhelyi 

polgároknak, akik a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendeletben szereplő jövedelmi feltételeknek nem felelnek meg és a rezsicsökkentésben szereplő 

átlagár felett fogyasztanak. A támogatás 6 hónapon keresztül 5.000,- forint/hó juttatást jelent.  

 

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

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

testületnek a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 7 tagja, 7  igen 

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

26/2022.(IX.20.) határozata 

a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott 

támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja 

el. 

 

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

részvételt és a nyílt ülést bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatta munkáját. 

 

 

 

K. m. f. 

    

 

        Ujjné Schneider Hedvig sk.                                                         Sebes Péter sk. 

         Jegyzőkönyv-hitelesítő       Bizottság elnöke 
 


