
  J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 

Bizottsága rendkívüli nyílt üléséről. 

 

A Bizottsági ülés helye: a Városháza gróf Andrássy Gyula termében (3980 Sátoraljaújhely, 

Kossuth tér 5.) 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. január 27. napján 7:45 órakor 

  

A Bizottság részéről megjelentek: 
 Schweitzer Tamás bizottsági elnök 

Kracson Norbert bizottsági tag 

Suhanesz Péter bizottsági tag 

dr. Esztergomy Zoltán bizottsági tag 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag 

 

Az ülésről távol volt: 

Szőnyi István bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagy Réka 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 

Városüzemeltetési Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 6 tag jelen van, egyben az ülést 

megnyitotta. Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e javaslatuk a napirenddel 

kapcsolatban. 

 

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

szavazásra bocsátotta a napirendek elfogadását. 

 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen 

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

 

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi 

közmunka programról szóló 476/2021. (XII.16.) határozatának módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 
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1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi 

közmunka programról szóló 476/2021. (XII.16.) határozatának módosítására 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: az előterjesztés minden információt tartalmaz, javasolja 

az elfogadását. 

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: A Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály és a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet egyeztetését követően több 

változtatás került megállapításra a mintaprogramok kapcsán, ezért a 2021. évi képviselő-

testületi határozat visszavonása és új határozat hozatala szükséges.  
 

Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra 

bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, 

hogy a 2022. évi közmunka programról szóló 476/2021. (XII.16.) határozatát vonja vissza és 

egyidejűleg e tárgyban az alábbi döntést hozza. 
 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen 

szavazattal –egyhangúlag-  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

8/2022. (I.27.) határozata 

a 2022. évi közmunka programról szóló 476/2021. (XII.16.) határozat visszavonásáról és 

új határozat hozataláról 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2022. évi közmunka programról szóló 476/2021. 

(XII.16.) határozatát vonja vissza és egyidejűleg e tárgyban az alábbi döntést hozza: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Városellátó 

Szervezet által az alábbi Start közfoglalkoztatási ráépülő programok indítását támogatja: 

 

1. „Mezőgazdaság” program  

2. „Szociális jellegű” program 

3. „Helyi sajátosságra épülő” program 

 

Felhívja a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatóját a pályázatok pozitív elbírálása 

esetén, a programok hatósági szerződéseinek megkötéséhez szükséges intézkedések 

megtételére, a szerződések megkötésére, a programok végrehajtására, valamint a programok 

során felmerülő önrész megfizetésére. 

 

Tekintettel arra, hogy több napirendi pont nem hangzott el, Schweitzer Tamás bizottsági elnök 

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a rendkívüli nyílt ülést 7:45 perckor bezárta. 

 

 

 

      K.m.f. 

 

Pálinkásné Szalánczi Gyöngy sk.                                               Schweitzer Tamás sk. 

  jegyzőkönyv-hitelesítő          bizottsági elnök 


