
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága és az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága ülésén.  

A Bizottsági ülés helye: a Városháza, Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. Gróf Andrássy 

Gyula termében. 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. május 23. napján 9 óra 10 perckor 

Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság részéről megjelentek: 

 

Sebes Péter bizottsági elnök 

Róth József bizottsági tag 

Dománé Szebényi Éva bizottsági tag 

Végsőné Fazekas Aranka bizottsági tag 

Az ülésről távol volt: 

Csernai Ferencé bizottsági tag 

Lukács Tamás bizottsági tag 

Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezető 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezető 

Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az Ügyrendi 

és Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mivel 7 tagból 4 tag jelen van. Megkérdezte, hogy 

van-e valakinek módosítási javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nem hangzott el, ezért az elnök 

szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását a meghívóban foglaltak szerint. 

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

szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 



Napirendi pont: 

Előterjesztés a határozatok sorszámának megállapítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Előterjesztés a határozatok sorszámának megállapítására 

Sebes Péter bizottsági elnök: megkérdezte, hogy aljegyző úrnak van-e kiegészíteni valója. 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: ez csak egy adminisztratív javítással kapcsolatos 

sorszámváltozás.  

Kérdések következtek. 

Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy közben lett-e új határozat, vagy pedig elírták a 

határozatszámot.  

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: elírás történt, de ez szerepel a határozati javaslatban is. 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter bizottsági elnök 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek a határozatok sorszámának megállapításáról szóló előterjesztés 

elfogadását. 

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

szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

15/2022. (V.23.) határozata 

a határozatok sorszámának megállapításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

döntött arról, hogy a 2022. március 3. és 2022. március 28. napján tartott ülésein hozott 

határozatainak sorszámát- elírás miatt- a következők szerint állapítja meg: 

 

8/2022. (III.3.) határozat helyett 10/2022. (III.3.) 

9/2022. (III.28.) határozat helyett 11/2022. (III.28.) 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Sebes Péter bizottsági elnök 

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és az ülést 9 óra 15 perckor bezárta. 

K.m.f. 

Ujjné Schneider Hedvig   Sebes Péter sk. 
Jegyzőkönyv-hitelesítő       Bizottsági elnök 

távollétében: 

 

Dománé Szebényi Éva sk. 

Bizottsági tag 

 


