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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. november 21. napján 9:00 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 

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 7 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. Tekintettel arra, hogy 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 7 tagja, 7   igen 

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

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

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

2. Előterjesztés a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására  
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

11/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalt érintő igazgatási szünet 

elrendelésére 

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 7 tagja, 6  igen 

– 1 tartózkodás szavazat mellett  az alábbi határozatot hozta: 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

34/2022.(XI.21.) 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 helyi környezet védelméről 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: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának az apropója az önkormányzati 

rendeletek áttekintése, valamint a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelése.  A rendeletbe 
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bekerült a zajvédelem, melyet eddig nem volt leszabályozva. Hozzátette, hogy az Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottság ülésén a zajvédelemnél egy módosítást javasolt a bizottság.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag: megkérdezte, hogy a vasárnapi zajvédelmi tiltás ez egy 

országos tiltás-e és nem lehetne esetleg módosítani. Sok kertes háznál szőlőtermő terület található, 

és ha valaki szombaton nem tud motoros permetezővel permetezni vagy fűvet nyírni, akkor talán 

vasárnap lehetne adni nekik lehetőséget erre.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: nem országos tiltás, mert ez helyi rendelet. Ez az előterjesztés tervezet, 

és a a Képviselő-testület dönti el, hogy mi kerüljön bele, ha a bizottság azt javasolja, hogy vasárnap 

is lehessen fűvet nyírni, akkor a javaslat így kerül a testület elé. Véleménye szerint lehet úgy 

szervezni a ház körüli teendőket, hogy a hét hat napján kerüljenek sorra a nagyobb zajjal járó 

munkák és ezzel ne zavarjanak másokat.  

 

Csernai Ferencné bizottsági tag: támogatja dr. Terdik Sándor jegyző véleményét, mert a ház 

körüli teendők elvégzése a munka szervezésén múlik. A vasárnap maradjon meg pihenőnap és a 

mások nyugalma biztosított legyen.  

 

Róth József bizottsági tag: előző bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem a tevékenységet kellene 

korlátozni, hanem a zaj szintjét.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal rendelkezik kalibrált 

zajszintmérővel csak az a probléma, hogy vasárnap délután nem lesz, aki kimenjen helyszínelni.  

 

Róth József bizottsági tag: Palicz István képviselő úr említette a telephelyeknél kiadott igazolás 

esetén járatják folyamatosan a teherautót és az is zajt kelt, viszont ez a tevékenység nem lesz 

szabályozva. Véleménye szerint ezért kellene a zajszintet decibelben meghatározni.  

 

Sebes Péter bizottsági elnök: a telephelyek műkődési engedélyét a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri 

Hivatal adja ki és ebben az esetben a hivatal felülvizsgálhatja, ha valaki bejelentést tesz egy 

vállalkozás tekintetében. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: amennyiben valaki folyamatosan végez olyan tevékenységet, ami 

zavarja a szomszédokat, akkor birtokvédelmi eljárás indítható, és akár bírósági ügy is lehet a 

bejelentésből. Ez a rendelet arról, szól, hogy mindenki vegye figyelembe azt, hogy kertváros részen 

lakik és lehetőség szerint akkor végezzen ilyen tevékenységet, amikor nem zavarja a mellette élőket. 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: volt már arra példa, hogy a városban lakókat zavarta egy 

szórakozóhely által keltett zaj és a hivatal korlátozta a nyitva tartást.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: véleménye szerint nézzék meg, hogy működik a gyakorlatban ez a 

rendelet, és ha szükséges, akkor lehet módosítani.  

 

Róth József bizottsági tag: régen volt olyan, hogy társadalmi vitára bocsátás. Megkérdezte, hogy 

most is van e erre lehetőség. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: természetesen, de véleménye szerint a vita során is megosztó lenne a 

vélemény, és nem vezetne eredményre. 
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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 helyi környezet védelméről 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 

35/2022.(XI.21.) határozata 

a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a helyi környezet védelméről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

11/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

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

valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: nem tudja, hogy a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény, 

hogy tudja ezekből az összegekből megoldani a napi ellátást a mai árak mellett. Elismerését fejezte 

ki ezzel kapcsolatban.  

 

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 személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2022.(VI.28.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 7 tagja, 6  igen 

– 1 tartózkodás szavazat mellett  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

36/2022.(XI.21.) határozata 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2022.(VI.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló 11/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

előterjesztést fogadja el. 

 

 

 



 5 

 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalt érintő igazgatási szünet 

elrendelésére 

 

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

valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: kormányrendelet szabályozza, hogy a helyi önkormányzat képviselő-

testülete igazgatási szünetet rendelhet el. Az igazgatási szünet 2022. december 22. napjától 2023. 

január 6. napjáig tarthat. A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal vezetősége úgy döntött, hogy 

2022. december. 27. napjától 2023. január 6. napjáig tart igazgatási szünetet és kéri a Képviselő-

testületet, hogy ezt támogassa.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: ez egy költségmegtakarítás is a hivatal részéről. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az igazgatási szünet alatt anyakönyvi ügyelet lesz elérhető. A hivatal 

épületeiben a fűtési rendszer kizárólag temperáló üzemmódban fog működni.  

 

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 Hivatalt érintő igazgatási szünet 

elrendelésére 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: 

 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

37/2022.(XI.21.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalt érintő igazgatási szünet elrendeléséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

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

érintő igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

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

részvételt az ülést bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

    

 

        Ujjné Schneider Hedvig sk.                                                       Sebes Péter sk. 

         Jegyzőkönyv-hitelesítő       Bizottság elnöke 
 


