Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi
Bizottsága nyílt ülésén.
A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. gróf Andrássy Gyula termében
A Bizottsági ülés ideje: 2021. november 23. napján 12:45 órától
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság részéről megjelentek:
Sebes Péter bizottsági elnök
Csernai Ferencné bizottsági tag
Dobai Istvánné bizottsági tag
Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag
Az ülésről távol maradt:
Lukács Tamás bizottsági tag
Róth József bizottsági tag
Balogh Ernő bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívott:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja
dr. Terdik Sándor jegyző
dr. Fazekas Márk Péter aljegyző
dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális Osztály és Hatósági Osztály
Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó
Mártonné Prokop Zsuzsanna képviselő
Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
Vaszily Gábor Dániel képviselő
Sátoraljaújhely Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Terdik Sándor jegyző
(A 2. napirendi pont közben érkezett.)
dr. Fazekas Márk Péter aljegyző
Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó
Jegyzőkönyvvezető:
Buka Gabriella
Sebes Péter bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az Ügyrendi és
Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 4 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 4 tagja, 4 igen
szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjeit az alábbiak szerint elfogadta.
Napirendi pontok:
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1. Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
2. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
1. Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Sebes Péter bizottsági elnök: megkérdezte dr. Fazekas Márk aljegyzőt, hogy van-e kiegészíteni
valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
dr. Fazekas Márk aljegyző: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdések, vélemények:
Sebes Péter bizottsági elnök: kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos dolog az idősek támogatása.
Csernai Ferencné bizottsági tag: a 70 éven felüliek utalvány formában történő támogatása miatt
szükséges a rendelet módosítása. Valamennyi települési önkormányzat, akik ezt a támogatást
nyújták a szociális rászorultság vizsgálata mellett beépítik a szociális rendeletbe. A Kúriának volt
egy döntése, hogy csak szociális alapon lehet a lakosságnak támogatást juttatni. A módosított
rendeletbe úgy kerül bele a 70 éven felüliek utalványa, hogy az öregségi nyugdíj minimum
tízszerese tehát 285.000.- forintot meg nem haladó nyugdíjnál jár a karácsonyi utalvány és az
osztásnál kell majd a nyilatkozat. Az önkormányzat szeretné, hogy a karácsonyi utalvány
megmaradna, mert már sok éven keresztül kapják az idős emberek. Az osztás így több munkával jár,
mert nem csak az utalványt kell átadni, hanem jövedelemről szóló nyilatkozatot is alá kell íratni.
Sebes Péter bizottsági elnök: körülbelül 20 éve kerül sor a 70 éven felüliek támogatására
valamilyen formában. Évek óta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyújt segítséget az
önkormányzatnak a kiosztásában. Bízik abban, hogy az éven a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat segítséget kap a kiosztásban, mert most nagyobb munkával fog járni az átadás.
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
pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására vonatkozó előterjesztés elfogadását.
S z a v a z á s : Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 4 tagja, 4 igen
szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága
16/2021.(XI.23.) határozata
a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pénzben és természetben nyújtható
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést
fogadja el.
2. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosítására
Sebes Péter bizottsági elnök: megkérdezte dr. Fazekas Márk aljegyzőt, hogy van-e kiegészíteni
valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
dr. Fazekas Márk aljegyző: egyetlen módosítás történt a zöldfelületen történő parkolás
tekintetében, nem lesz szükség ezt követően tiltótáblák kihelyezésére a bírság kiszabásához.
Sebes Péter bizottsági elnök: Sátoraljaújhely területén sok fásítás és fapótlás történt ezért is nagyon
fontos a zöld területek védelme. Tapasztalta, hogy sok ember rá áll a füves területekre és ez nem jó
ezért egy erősebb szabályozás szükséges, hogy a közterület-felügyelők megkapják a felhatalmazást,
hogy el tudjanak járni az ilyen esetekben.
dr. Terdik Sándor jegyző megérkezett.
dr. Terdik Sándor jegyző: a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletben
találhatóak az önkormányzati rendeletek megszegőivel szemben alkalmazható szankciók. A nemrég
megalkotott állattartási rendeletre vonatkozó rendelkezést nem tartalmazza a közösségi együttélés
alapvető szabályairól szóló rendelet ezért a szankciókat magába a rendeletbe szabályozta az
önkormányzat. Többek között az ilyen rendeletek miatt a közösségi együttélés szabályairól szóló
rendelet a jövő év elején átfogó felülvizsgálaton fog keresztül menni. Jelenleg a közterületről szóló
rendelet és a közösségi együttélési rendelet ellentmondásban áll egymással. Tekintettel arra, hogy a
közterület-felügyeleti rendeletben nem szükséges tiltó tábla a zöld területen való parkolás
szankcionálására, a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletben viszont igen, ezért
ezt az ellentmondást szűntetjük most meg, ha a képviselő testület elfogadja a rendelet módosítását.
Felmerült az is, hogy a turistákkal szemben tisztességtelen lesz, mert nem ismerik a rendeletet, a
zöld terület tiltó táblákkal nincs ellátva, és ha olyan helyen állnak meg, ahol esetleg megbírságolják
őket, az nem jó nyomott hagyna bennük a városról. Ennek elkerülése érdekében nagy felelősség lesz
a közterület-felügyelőkön, mert mérlegelniük kell, és maradéktalanul be kell tartaniuk a
szükségesség, arányosság elvét. Például, ha a belvárosban valaki pofátlanul frissen telepített füves
zöldterületen áll meg azt bírságolják meg a közterület-felügyelők, de aki a Zemplén Kalandpark
közelében áll a zöld területen, mert már tele van a parkoló és nincs lehetősége máshol leparkolni,
mérlegeljék a helyzetet és ne feltétlenül a minden áron a bírságolás legyen a cél. A közterületfelügyelők ki lesznek oktatva, hogy a rendeletnek hol és milyen elvek alapján szerezzenek érvényt.
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
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását.
S z a v a z á s : Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 4 tagja, 4 igen
szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága
17/2021.(XI.23.) határozata
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
előterjesztést fogadja el.
Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el Sebes Péter Bizottsági elnök megköszönte a
részvételt és az ülést 12:55 órakor bezárta.

K. m. f.

Dobai Istvánné sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Sebes Péter sk.
Bizottság elnöke

