Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi
Bizottsága rendkívüli nyílt ülésén.
A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. gróf Andrássy Gyula termében
A Bizottsági ülés ideje: 2021. július 27. 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
Dobai Istvánné bizottsági tag
Balogh Ernő bizottsági tag
Az ülésről távol maradt:
Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívott:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja
Szamosvölgyi Péter polgármester
dr. Terdik Sándor jegyző
dr. Madák Tímea Szervezési és Szociális Osztály osztályvezető
Bartus Tímea Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztály osztályvezető
Mártonné Prokop Zsuzsanna Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Terdik Sándor jegyző
dr. Madák Tímea Szervezési és Szociális Osztály osztályvezető
Bartus Tímea Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztály osztályvezető
Mártonné Prokop Zsuzsanna Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő
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.
Javaslatot tett arra, hogy Egyebek napirendi pont kerüljön felvételre és első napirendként tárgyaljak
meg, majd a meghívóban szereplő napirendi pontok következnének. Megkérdezte az Ügyrendi és
Nemzetiségi Bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb
javaslat. Mivel egyéb észrevétel, javaslat nem volt, az ülés napirendjeit a módosítással 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 5 tagja, 5 igen
szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjét az alábbi módosítással elfogadta.
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Napirend:
1. Egyebek
2. Előterjesztés a közterületeken történő maszkviselés helyi szabályairól szóló
19/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről
szóló 19/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
1. Egyebek
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. Elmondta,
hogy szakmai szempontból Bartus Tímea osztályvezető asszony tudja elmondani, hogy miért van
szükség dönteni, ezért átadta a szót.
Balogh Ernő bizottsági tag 12:35 órakor megérkezett.
Bartus Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy ez csak egy formalitás lenne mivel a Központi
Címregiszterben felülvizsgálatra és rögzítésre kerülnek Sátoraljaújhely város lakcímei és az utcák
neveit csak helyrajzi számokhoz tudják rendelni. Elmondta, hogy ezek az utca nevek már régóta
léteznek Sátoraljaújhelyben, de hogy megfelelően legyenek rögzítve az ingatlan nyilvántartásban is
így meg kellett osztani a helyrajzi számokat, így a Rigó utca, Tőke sor és a Seregély utca
megfelelően kerül rögzítésre.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta
javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a
közterületek névmódosítására és az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére vonatkozó
előterjesztés elfogadását.
S z a v a z á s : Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága
4/2021.(VII.27.) határozata
a közterületek névmódosítására és az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a közterületek névmódosítására és az
ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére vonatkozó előterjesztést fogadja el.
Balogh Ernő bizottsági tag: Elmondta, hogy napi szinten érkeznek hozzá a lakossági panaszok
Hegedűs Mária doktornő miatt. Elmondta, hogy országos jogszabály tartalmazza, hogy minden
orvosnak kötelező a várótermek újbóli megnyitása és a betegek személyes vizsgálata. Elmondta,
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hogy Doktornő nem hajlandó beengedni a váróterembe a betegeket még mindig a
buszmegállóba állnak a betegek. Kérte a bizottságot, hogy tegyenek valamit ez ellen. Elmondta,
hogy ez nem elfogadható, hogy Doktornő arra hivatkozik, hogy nem vizsgálja meg a betegeket a
vírus helyzet miatt.
Sebes Péter bizottsági elnök: Megköszönte a tájékoztatást, bár ez inkább a Szociális és
Egészségügyi Bizottságra tartozik.
Csernai Ferencné bizottsági tag: Elmondta, hogy mivel az egészségügyi alapellátás a
Polgármesteri Hivatalhoz tartozik, kérte, hogy a Polgármesteri Hivatal küldjön egy megkeresést,
hogy a Doktornőnek, hogy a lakosság részéről nagyon sok panasz érkezik és be kell hivatkozni azt
az ide tartozó népegészségügyi eljárásrendet vagy módosítást, hogy rendelőbe kell rendelni.
dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán felvetődött az állattartással
kapcsolatos probléma, mert a belvárosban néhány helyen olyan körülmények között tartanak
haszonállatokat, ami nem felel meg az együttélés szabályainak. Elmondta, hogy valószínűleg
csütörtöki nappal rendeletben próbálnák meg szabályozni a kialakult helyzetet. Elmondta, hogy
most folyik a kutató munka a jogászok részéről, hogy milyen rendeleti szintű szabályozást lehetne
ezzel kapcsolatban megalkotni. Elmondta, hogy ez a rendelet ezt a bizottságot érintheti és tárgyalnia
kell. Amennyiben sikerül elkészíteni a rendeletet, akkor július 29-én, csütörtökön 7:45 perckor az
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság rendkívüli ülésén tárgyalnák meg, de értesíteni fogja a bizottság
tagjait. Kérte a bizottság tagjait, hogy számítsanak a rendkívüli ülés megtartására.
2. Előterjesztés a közterületeken történő maszkviselés helyi szabályairól szóló
19/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e kiegészíteni
valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy kormányrendelet szabályozta, hogy önkormányzatok
szabályozzák azt, hogy a területükön milyen formában kerüljön sor a maszkviselés szabályaira.
Tekintettel arra, hogy ez a felhatalmazó jogszabály hatályon kívül helyezésre került és most már
központilag van szabályozva a maszkviselés, ennek a rendeletnek továbbiakban jelentősége nincs,
ezért kell hatályon kívül helyezni.
Kérdések, vélemények:
Sebes Péter bizottsági elnök: Reméli, hogy már nem kell szabályozni a maszkviselés használatát.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta
javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a
közterületeken történő maszkviselés helyi szabályairól szóló 19/2020.(XI.11.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó előterjesztés elfogadását.
S z a v a z á s : Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága
5/2021.(VII.27.) határozata
a közterületen történő maszkviselés helyi szabályairól szóló 19/2020. (XI.11.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a közterületen történő maszkviselés helyi
szabályairól szóló 19/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
vonatkozó előterjesztést fogadja el.
3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról
működéséről szóló 19/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására

és

Sebes Péter bizottsági elnök:. Elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság egyik ülésén
elhangzott egy felhívás, hogy racionalizálás történjen és Csernai Ferencné elnök asszony felvetése
volt, hogy jobb lenne kiemelni, hogy hol történt változás az egészségügyi alapellátás körzeteiben.
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:
Róth József bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a nyolc védőnői körzetből hat védőnői körzet lesz.
dr. Madák Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a nyolc körzet megmarad. Elmondta, hogy
egyeztetés folyt arról, hogy milyen lehetőségek vannak, az egyik iskola védőnői körzet óraszámának
csökkentésével lehet ezt áthidalni megszüntetést nem javasolt a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő
így megmaradnak a körzetek, de ilyen létszám adatok mellett módosítást kellett végrehajtani, hogy a
finanszírozás biztosított legyen. Elmondta, hogy a részletes indokolásban igyekezett kitérni arra,
hogy melyik körzetben milyen változások történtek, voltak elnevezési újítások illetve voltak
intézmények, amelyek összevonásra vagy szétosztásra ezek is módosításra kerültek. Elmondta, hogy
az a fontos, hogy a finanszírozás biztosított legyen.
Sebes Péter bizottsági elnök: Elmondta, hogy valószínűleg a diák létszámban is változások
történtek és hogy, egy-egy védőnői körzetben fix legyen az az ellátandó körzet illetve diák és
gyermek mennyiség, ami szükségessé tette a módosítást.
Csernai Ferencné bizottsági tag: Elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság is fogja
tárgyalni a rendelet módosítást. Megkérdezte, hogy a Kazinczy Ferenc Általános Iskola azért lett
ketté bontva, hogy az egyensúly meg legyen a védőnői körzetek között.
dr. Madák Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy eddig is meg volt ez a bontás csak kérték, hogy
ne legyen kiírva külön az, hogy „A osztály” meg „B osztály” csak az iskola székhelye legyen kiírva
és az iskola fogja tudni, amikor az adatokat szolgáltatja, hogy melyik rész hová tartozik. Elmondta,
hogy ez több évre visszanyúló gyakorlat, és amikor iskolákat vontak össze és szétszedték nem
mindig lettek teljesen átvezetve, illetve hozzájárult a fokozatos létszám csökkenés is egyes
iskoláknál.
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Csernai Ferencné bizottsági tag: Elmondta, hogy amikor a védőnők a szakmai munkájukról
beszámoltak akkor ott elhangzott, hogy a hat védőnői körzethez legyen már hozzárendelve az iskola
is, hogy általános iskolába melyik védőnő látja el a feladatot, megtörtént az iskola átnevezés
változtatás illetve valamilyen szintig az arányosítás is megtörtént illetve a középiskolai
gyermeklétszám csökkenés miatt egy nyolc órás és egy négy órás iskolai védőnő van. Elmondta,
hogy a négy órás iskolai védőnő látja el helyettesítéssel a tartósan távollévő körzetben a védőnői
feladatokat.
dr. Madák Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy most negyven órában fogja helyettesíteni a
tartósan távollévő védőnőt és húsz órában lesz egy másik jogviszonya, amiben meg ellátja a másik
iskolában lévő feladatokat. Azt gondolták, hogy megszüntetik azt az iskola egészségügyi körzetet,
de ezt nem engedélyezték. Elmondta, hogy negyven órában egy főállást fog vinni és egy másik
körzetben pedig húsz órában fogja ellátni a feladatokat, így biztosabb a jövedelme, mert ha tartósan
helyettesít negyven órában, akkor az más jogviszonynak minősül. Elmondta, hogy a helyettesítés
egyenlőre egy évre szól és a létszám adatok miatt évről évre felül kell vizsgálni, hogy a
finanszírozás mennyire lesz biztosított. Reméli, hogy az arányos felosztással két-három évre
biztosított lesz a körzet finanszírozása.
Sebes Péter bizottsági elnök: Elmondta, hogy akkor hat vegyes körzet van és kettő iskola
egészségügyi körzet van jelenleg.
dr. Madák Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a vegyes körzet védőnői általános iskolákban és
a lakóhely felkeresésével látják el a feladataikat, míg az ifjúsági védőnők szakközépiskolákban
látják el a feladatukat.
Róth József bizottsági tag: Megkérdezte, hogy mennyivel csökkent a gyermeklétszám.
dr. Madák Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy néhány körzetben számottevően a következő
ülésre tud mondani számadatot, illetve az SNI sajátos nevelési igényű gyermekek tekintetében a
finanszírozás duplán számít. Elmondta, hogy ez a létszám csökkenés az általános iskolákra és a
középiskolákra is vonatkozik.
Sebes Péter bizottsági elnök: Elmondta, hogy a középiskolák esetében csalóka lehet a számadat,
hiszen a szakközépiskolák már átalakultak és az iskola egészségügy a 18 éves korú gyermekekre
vonatkozik a 19 és 20 éves tanulókra már nem, hiába benne vannak a rendszerben.
Csernai Ferencné bizottsági tag: Elmondta, hogy hiába van meg a gyermek létszám a 18 év
felettiek számszakilag már nem érintettek.
Dobai Istvánné bizottsági tag: Elmondta, hogy a Deák Úti EGYMI pedagógusaként maximálisan
meg vannak, elégedve a védőnők munkájával, viszont lenne egy olyan problémájuk, hogy az iskola
óvodát és egy elég nagy létszámú középiskolát tart fenn és eddig nem okozott fennakadást az
ellátásuk, mert készséggel álltak rendelkezésre a védőnők, de ez még is máshová tartozik, mint az
általános iskola.
dr. Madák Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy igyekeztek az óvodákat berakni és a
Népegészségügy részéről az volt a kérés, hogy a működési engedélyben szerepel, hogy melyik
óvoda hová tartozik és így a rendeletet is igazítsuk hozzá.
Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta
javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az
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egészségügyi
alapellátások
körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 19/2017.
(VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását.
S z a v a z á s : Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága
6/2021.(VII.27.) határozata
az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 19/2017.
(VII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az egészségügyi alapellátások körzeteinek
kialakításáról és működéséről szóló 19/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó előterjesztést fogadja el.
4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálatára
Sebes Péter bizottsági elnök:. Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e kiegészíteni
valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy időszerűvé vált a Szervezeti és Működési Szabályzat
felülvizsgálata, hiszen a honlapot is szeretnék megújítani és addig ez nem lehetséges, míg a
szabályzat nincs elfogadva. Elmondta, hogy szervezeti változások történtek a hivatalon belül egy
osztály megszűnt és azokat a feladatokat szét kellett osztani a többi osztály között. Az aljegyző aki
távozott a hivatalból az osztályon belül vitt olyan feladatokat, ami központi feladatok lennének itt az
informatikára és a munkaügyre gondol, ezek közvetlen jegyzői felügyelet alá kerülnek a jövőben és
több ember mozgás történt osztályok között is, akik vitték magukkal a feladatokat, amit már évek
óta végeztek. Próbálták aktualizálni és új Szervezeti és Működési Szabályzatot alkotni és írásba
foglalni. Elmondta, hogy jelen pillanatban az SZMSZ ezt az új állapotot tükrözi, ami most fenn áll.
Elmondta, hogy a Hatósági és Közterületfelügyeleti Osztály megszűnésével az adóügyek átkerültek
a Költségvetési és Gazdálkodási Osztályhoz, a hatósági ügyek egy része a Szervezési és Szociális
Osztályhoz, a másik része a Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályhoz és sok változás történt a
feladatokon belül, de ez az új SZMSZ teljes mértékben, megfelelően tükrözi a Polgármesteri Hivatal
jelenlegi felépítését és munkamegosztását.
Kérdések, vélemények:
Róth József bizottsági tag: Megkérdezte, hogy akkor ez egy teljesen új Szervezeti és Működési
Szabályzat.
dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy nagyon sok minden változott és nem lett volna értelme
módosítani és jog technikailag jobb döntés volt egy új SZMSZ-t készíteni. Elmondta, hogy az
SZMSZ végén található az organogram mely szintén átalakításra került, mert nem felelt meg a
valóságnak. Elmondta, hogy az organogramon látszik, hogy a belső ellenőr, informatika és a
munkaügy a jegyző alá került, a polgármesteri és a jegyzői titkárság is összevonásra került.
Elmondta, hogy minden egyes fejezetbe elég markánsan bele kellett nyúlni, így a módosításnak
ebből a szempontból nem lett volna értelme.
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Róth József bizottsági tag: Elmondta, hogy tartózkodni fog a szavazásnál, mert jobban át
szeretné nézni az előterjesztést, hogy mi a különbség az előző SZMSZ-hez képest. Elmondta, hogy
biztos abban, hogy amit elmondott Jegyző Úr az úgyis van, hogy szükséges egy új SZMSZ, de azért
szeretné tudni, hogy pontosan miben változott, mert nem tudta nagyon átnézni, de Képviselőtestületi ülésre részletesebben átfogja nézni.
dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy a bizottsági ülést megelőző 5 nappal feltöltésre került
minden előterjesztés és úgy gondolja, hogy ez az 5 nap arra van, hogy mindenki átnézze az
előterjesztéseket, de lehetőség van rá még a testületi ülésig. Véleménye szerint egyértelmű lesz,
hogy milyen módosítások történtek.
Sebes Péter bizottsági elnök: Elmondta, hogy senki nem társadalmi munkában vesz részt a
bizottság munkájában és felesleges bejelenteni, hogy nem volt ideje átnézni az anyagot.
Csernai Ferencné bizottsági tag: Elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat a
szervezeti egység felépítését mutatja be, az alá és fölé rendeltséget, illetve az osztályokhoz tartozó
feladatokat miután az osztály szerkezetben változás történt, így az új osztály szerkezetek felépítését
tartalmazza. Elmondta már várta, hogy a bizottság illetve a képviselő-testület elé kerüljön a
szabályzat, mert ez mutatja a feladatellátást, a hatáskört és milyen feladattal, melyik osztályhoz és
kihez lehet fordulni.
dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy fontos volt, hogy elkészüljön a szabályzat, mert ha
valaki a honlapot nézi, akkor nem tudja, hogy hová kell jelentenie például az adóval kapcsolatos
problémáját.
Csernai Ferencné bizottsági tag: Elmondta, hogy neki, mint képviselőnek segíti a munkáját és
megköszönte, hogy elkészült az SZMSZ, hiszen így bármilyen kéréssel fordulnak a hozzá a
választópolgárok így tudni fogja, hogy kihez kell fordulni.
Sebes Péter bizottsági elnök: Elmondta, hogy volt egy kötelezettségük is, hiszen képviselő-testületi
ülésen hangzott el, hogy rendbe kell tenni a honlapot és addig, míg nincs elfogadva az SZMSZ,
addig nincs rá lehetőség.
Lukács Tamás bizottsági tag: Elmondta, hogy nyilván így tisztább a kép, hogy már nem egy
korábban létezett és már megváltoztatott állapothoz képest viszonyítunk, módosítunk és nem tesszük
terjengősebbé, hanem egy mostani állapotot ír le az SZMSZ. Ez így az igazi.
Róth József bizottsági tag: Megkérdezte, hogy ha megszüntettek egy osztályt és szétosztották a
feladatokat, akkor a többi osztályon megemelkedett a létszám.
dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy nemcsak a feladat került át más osztályra, hanem az
emberek is, létszámleépítés nem történt.
Mivel 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 Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára
vonatkozó előterjesztés elfogadását.
S z a v a z á s : Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 6 tagja, 5 igen
1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága
7/2021.(VII.27.) határozata
a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálatáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést fogadja el.
Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el Sebes Péter Bizottsági elnök megköszönte a
részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Dobai Istvánné sk.

Sebes Péter sk.

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Bizottság elnöke

