
  Jegyzőkönyv  

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága nyílt 

üléséről. 

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. gróf Andrássy Gyula termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. január 27. napján 10:00 órától  

  

A Bizottság részéről megjelentek:  
  Lukács Tamás bizottsági elnök 

Szőnyi István bizottsági tag 

Csernai Józsefné bizottsági tag           (A 3. napirendi pont közben érkezett.) 

Róth József bizottsági tag 

Simonné Hauzer Mónika bizottsági tag 

Dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag 

Rózsa Tamás bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi tagja 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

  Dankó Dénes alpolgármester 

             Seres Péter ügyvezető 

                        Bartus István ügyvezető 

             Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető 

 

Tanácskozási joggal megjelent:   

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

             Seres Péter ügyvezető 

             Bartus István ügyvezető 

             Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: Buka Gabriella 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Pénzügyi 

Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 6 tag jelen van, egyben az ülést megnyitotta. Mivel a 

napirendekkel kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, Lukács Tamás elnök az ülés napirendi 

pontjait szavazásra bocsátotta. 

 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza 

 

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

egyhangúlag -  az ülés napirendjét a meghívó szerint elfogadta. 

  

Napirend:  

 

1. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről 

szóló javaslat elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, Seres Péter ügyvezető 
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2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2020. évi üzleti tervéről 

szóló javaslat elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, Bartus István ügyvezető 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló javaslat 

elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető 

4. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon 

túli gyermekek részére „Beiratkozási ösztöndíj” támogatásának megállapítására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

5. Előterjesztés a Városi Uszoda fejlesztésére 

Előterjesztő: Dankó Dénes alpolgármester 

 

 

1. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti 

tervéről szóló javaslat elfogadására 

 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte Seres Péter ügyvezető urat, hogy van-e 

kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Seres Péter ügyvezető: Nem volt kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Lukács Tamás a bizottság elnöke javasolta a Zemplén 

Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló javaslat elfogadását és 

szavazásra bocsátotta javaslatát.  

 

S z a v a z á s : A Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen - 1 tartózkodás 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

1/2020.(I.27.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló javaslat 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi 

üzleti tervéről szóló javaslat elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el.    

 

 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2020. évi üzleti 

tervéről szóló javaslat elfogadására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte Bartus István ügyvezető urat, hogy van-e 

kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Bartus István ügyvezető: Nem volt kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Lukács Tamás a bizottság elnöke javasolta a 

Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló javaslat elfogadását 

és szavazásra bocsátotta javaslatát.  
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S z a v a z á s : A Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

2/2020.(I.27.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló 

javaslat elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2020. évi 

üzleti tervéről szóló javaslat elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el.    

 

 

 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló 

javaslat elfogadására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető asszonyt, hogy 

van-e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Csernai Ferencné bizottsági tag megérkezett. 

 

Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető: Nem volt kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Lukács Tamás a bizottság elnöke javasolta a 

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló javaslat elfogadását és szavazásra 

bocsátotta javaslatát. 

 

S z a v a z á s : A Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

3/2020.(I.27.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló javaslat elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló 

javaslat elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

4. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon 

túli gyermekek részére „Beiratkozási ösztöndíj” támogatásának megállapítására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Elmondta, hogy 2020. évben a beiratkozási ösztöndíj 50.000 

forintról 100.000 forintra emelkedett és 10 tanuló beiratkozásában segít. Megkérdezte dr. 

Rózsahegyi Ferenc jegyzőt van-e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Nem volt kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények: 
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Róth József bizottsági tag: Elmondta, hogy az előző bizottsági ülésen azzal a kiegészítéssel 

fogadták el az előterjesztést, hogy ismerjék meg azon gyermekek nevét, akik ebben az 

ösztöndíjban részesülnek. Véleménye szerint a Pénzügyi Bizottságnak is így kellene elfogadnia. 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Egyetért Róth József képviselő úr javaslatával, ha adatvédelmi 

és minden más szempontokat nem sért a nevek nyilvánossá tétele. 

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Lukács Tamás a bizottság elnöke javasolta a 

Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli gyermekek részére 

„Beiratkozási ösztöndíj” támogatásának megállapítására vonatkozó előterjesztés elfogadását, 

azzal a kiegészítéssel, hogy a beiratkozási ösztöndíjban részesülő tanulók nevei megismerésre 

kerüljenek és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

S z a v a z á s : A Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

4/2020.(I.27.) határozata 

a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli gyermekek 

részére „Beiratkozási ösztöndíj” támogatásának megállapításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy  

1. nyújtson a Rákóczi Szövetségnek 100.000.-Ft támogatást arra a célra, hogy 10 fő 

magyar iskolában tanuló, határon túli gyermek „Beiratkozási ösztöndíj” támogatásban 

részesüljön, 

2. kérje a Rákóczi Szövetséget, hogy a beiratkozási ösztöndíj támogatásban részesülők 

személyéről nyújtson tájékoztatást. 

 

 

5. Előterjesztés a Városi Uszoda fejlesztésére 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyzőt van-e kiegészítése 

az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Nem volt kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények:  

 

Róth József bizottsági tag: Megkérdezte, hogy amiket korábban felvetett problémák 

megoldottak-e például a fűtéssel kapcsolatosan.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy nincs információja, ezzel kapcsolatban, de utána 

fog nézni.  

 

Szőnyi István bizottsági tag: Elmondta, hogy javult a hőmérséklet az uszodában. Elmondta, 

hogy a fűtés egyik része át lesz kötve távhőre a másik része marad a mostani rendszeren, de úgy 

tudja, hogy az átkötés még nem történt meg. Róth József képviselő egy korábbi kérdésére 

válaszolva a higiéniával kapcsolatosan, be tudja mutatni az ÁNTSZ igazolásait arról, hogy mindig 

mindent rendben találtak az ellenőrzések kapcsán.  

 

Róth József bizottsági tag: Elmondta, hogy jelezték neki, hogy módosítva lett a nyitva tartás.  
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Szőnyi István bizottsági tag: Elmondta, hogy igen módosítani kellett a nyitva tartáson, mert az 

egyik dolgozó elment és így 12 órában felváltva dolgoznak.  

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy jól értelmezi-e, hogy a pályázati önerő 

illetve a felmerült költségek bekerülnek az önkormányzat költségvetésébe. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy igen bekerülnek és a képviselő-testület a 

költségvetés elfogadásával együtt dönt erről. 

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Lukács Tamás a bizottság elnöke javasolta a Városi 

Uszoda fejlesztésére vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát.   

 

S z a v a z á s : A Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

5/2020.(I.27.) határozata 

a Városi Uszoda fejlesztéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Városi Uszoda fejlesztésére vonatkozó előterjesztést fogadja 

el. 

 

 

Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el Lukács Tamás a Bizottság elnöke megköszönte a 

részvételt és az ülést 10. óra 10. perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

        

  

  

  

                          Róth József sk.                         Lukács Tamás sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

Bizottság elnöke 

 


