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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. október 25. napján 12:30 órától 

 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság részéről megjelentek: 

                       Sebes Péter bizottsági elnök  

Csernai Ferencné bizottsági tag 

Róth József bizottsági tag 

                       Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

Dománé Szebényi Éva bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

Lukács Tamás 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 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

dr. Madák Tímea osztályvezető, Szervezési, Szociális és Hatósági 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 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

Jegyzőkönyvvezető: 

                        Buka Gabriella 

 

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

Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 5 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.  
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S  z  a  v  a  z  á  s :  az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5   igen 

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

 

Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására 
      Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 2/2022.(VI.28.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: megkérdezte Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezetőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

 

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, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 5 tagja, 4  igen 

– 1 tartózkodás szavazat mellett  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

30/2022.(X.25.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítására 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

2. Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 2/2022.(VI.28.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

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

valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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dr. Terdik Sándor jegyző: a gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladat. Meghatározott 

norma alapján tudja az önkormányzat finanszírozni a gyermekétkeztetés megvalósítását. Tekintettel 

a kialakult helyzetre egyeztetés történt a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet, és a Sátoraljaújhelyi 

Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde vezetőivel ahol 

megállapították, hogy a térítési díjak emelése elengedhetetlen. A rendelet módosítás előterjesztése 

arról szól, hogy a normaösszegeket az előterjesztésben szereplő összegekre emelnénk fel. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: a mostani helyzetben nehéz feladat a gyermekétkeztetés megoldása, 

mert szinte hetente emelkednek az árak. Még az emelés mellett is gondot okozhat a Sátoraljaújhelyi 

Városellátó Szervezetnek a gyermekétkeztetés megoldása. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy nagyobb emelés is szóba került az egyeztetés folyamán, 

de általánosan 18%-os mértékkel kerültek bele az előterjesztésbe a normaösszegek emelési 

javaslatai. 

 

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 gyermekjóléti alapellátásokról szóló 12/2022.(VI.28.) önkormányzati 

rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 5 tagja, 5  igen 

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

31/2022.(X.25.) határozata 

a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 12/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 

12/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

3. Előterjesztés a növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről 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 rendeleteinek felülvizsgálata folyamatos. A hatályban 

lévő rendelet módosítása sem jogtechnikai, sem célszerűségi szempontok alapján nem volt 

kivitelezhető, hiszen az új jogszabályszerkesztő LocLex rendszernek sem felelnek meg a kívánt 

változtatások. Egyeztetve lett a katasztrófavédelemmel a tervezet, és így alakult ki az egységes 

normaszöveg szerkezet. A rendeletben két időintervallum van meghatározva a belterületen való 

nyílttéri égetésre, minden év március 1. és június 15. között valamint október 1. és november 30. 

közötti időszakok. Amennyiben tűzgyújtási tilalom van hatályban, akkor belterületen sem végezhető 

a nyílttéri égetés. A külterületi égetésre már magasabb rendű jogszabály vonatkozik. Tapasztalatai 

szerint egyre kevesebb a nyílttéri égetés, ennek oka a komposztálás és hogy a ZHK. rendszeresen 
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elszállítja a kitett zöldhulladékot. Véleménye szerint szabályozni kell a nyílttéri égetést, de 

véglegesen tiltani még nem szükséges.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: véleménye szerint ez a két alkalom megfelelő, és meg fogják osztani 

a megfelelő helyeken, hogy a lakossághoz eljusson az információ. 

 

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 növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 5 tagja, 5  igen 

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

32/2022.(X.25.) határozata 

a növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a növényi hulladék és avar nyílttéri 

égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 

 

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

valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az alapító okirat módosításának oka a népszámláláshoz kapcsolódó bér 

rendezése. Az alapító okiratba egy új COFOG szám került, mely alapján a résztvevők 

bérszámfejtése kifizethetővé válik, illetve a Magyar Államkincstár által jelzett kiigazítások, 

ésszerűsítések, összehangolások kerültek bele a módosítás szövegébe.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy nem megkésett-e ez a módosítás az alapító 

okiratban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a népszámlálásnak több szakasza van, 2022. december 15. napjáig kell 

elküldeni a bérszámfejtést, ami alapján történik a kifizetés, és az alapító okirat módosítás a 

bérszámfejtéshez kell, tehát nincsenek lekésve semmiről. 

 

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 alapító okiratának módosítására 

vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 5 tagja, 5  igen 

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

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

33/2022.(X.25.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

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

alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

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

részvételt és a nyílt ülést bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

    

 

        Ujjné Schneider Hedvig sk.                                                       Sebes Péter sk. 

         Jegyzőkönyv-hitelesítő       Bizottság elnöke 
 


