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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. december 13. napján 12:45 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 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 

 

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. 

 

Napirendi pont: 
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Előterjesztés a képviselő-testület 2023. évi I. félévi munkatervének elfogadására 
      Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

1. Előterjesztés a képviselő-testület 2023. évi I. félévi munkatervének elfogadására 
 

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

valója az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

dr. Terdik Sándor: minden képviselő testületi ülés napirendi pontjai a munkaterv alapján kerülnek 

összeállításra. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának a Szervezési és Működési Szabályzatáról 

szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendeletében szerepel, hogy a képviselő-testület féléves 

munkaterv alapján végzi a munkáját. A munkatervben havi lebontásban találhatók a napirendi 

pontok, amik azokat a feladatokat tartalmazzák, amiket el kell végezni. Ez a tervezet iránymutatás a 

testületi ülés napirendjeire vonatkozóan. Azok a feladatok, amiket a különböző élethelyzetek 

hoznak, szintén bekerülnek a napirendi pontok közzé. Jogszabály szerint fél éves ütemtervet kell 

elfogadni a testületnek. 

 

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 képviselő testület 2023. évi I. félévi munkatervének elfogadására 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 

38/2022.(XII.13.) határozata 

a képviselő-testület 2023. évi I. félévi munkatervének elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselő testület 2023. évi I. félévi 

munkatervének elfogadására 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 
 


