
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága nyílt 

ülésén. 

 

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

termében  

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. június 21. 11 óra 

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Lukács Tamás bizottsági elnök 

Szőnyi István bizottsági tag 

Csernai Ferencné bizottsági tag 

Róth József bizottsági tag 

Simonné Hauzer Mónika bizottsági tag 

Dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag 

 

Az ülésről távol volt: 

      Rózsa Tamás bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető 

Németh Attila ügyvezető 

dr. Fényes Szabolcs ügyvezető 

Bartus István ügyvezető 

Dankó Dénes elnök 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető 

Bartus István ügyvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kiss Krisztina 

 

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

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

Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével kapcsolatba van-e észrevétel vagy 

egyéb javaslat. Mivel észrevétel, javaslat nem volt az ülés napirendjét szavazásra bocsátotta a 

meghívó szerint. 

 

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- elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint. 

 

 



 

Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi beszámolójának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Németh Attila ügyvezető 

2. Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2020. évi beszámolójának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Fényes Szabolcs ügyvezető 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2020. évi 

beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Bartus István ügyvezető 

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett 

2019. évi és 2020. évi tevékenységről szóló tájékoztatók elfogadására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

5. Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2020.évi szakmai 

munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a városnéző 

gumikerekes kisvonat és helyi termékpont 2020. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadására, valamint az Egyesület 2021. évi költségvetési tervének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Dankó Dénes elnök 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Javaslat a Közmegbecsülés Díjának adományozására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

 

1. napirend: 

Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyására 

 

 

Lukács Tamás: Elmondta, hogy az éven ügyvezető váltás történt a cégnél. 

 

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

bocsátotta javaslatát miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyását az előterjesztés szerint. 

 

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

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága  

1/2021. (VI.21.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi beszámolóját az 

előterjesztés szerint hagyja jóvá. 



2.napirend: 

Előterjesztés az Újhely Gazdálkodási Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyására 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Elmondta, hogy itt is hasonlóképpen, mint a másik cégnél 

ügyvezető váltás történt, dr. Fényes Szabolcs végzi a céggel kapcsolatos feladatokat, jelenleg 

az ügyvezető úr távolléten van, s ezért nem tud részt venni az ülésen. 

 

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

bocsátotta javaslatát miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az 

Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyását az előterjesztés szerint.  

 

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  

2/2021. (VI.21.) határozata 

az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2020. évi beszámolóját az 

előterjesztés szerint hagyja jóvá. 

 

3.napirend: 

Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2020. évi 

beszámolójának jóváhagyására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Köszöntötte Bartus István ügyvezető urat és megkérdezte, 

hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéshez.  

 

Bartus István ügyvezető: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója. 

 

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

bocsátotta javaslatát miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 

Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyását az 

előterjesztés szerint. 

 

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-testületének 

Pénzügyi Bizottsága  

3/2021. (VI.21.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2020. évi beszámolójának 

jóváhagyásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

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

beszámolóját az előterjesztés szerint hagyja jóvá. 

 



4.napirendi pont: 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett 2019. évi 

és 2020. évi tevékenységről szóló tájékoztatók elfogadására 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Köszöntötte Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető asszonyt, 

megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztést illetően. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója. 

 

Kérdések és vélemények következtek.  

 

Róth József bizottsági tag: elmondta, hogy mindenkire ki van vetve a magánszemélyek 

kommunális adója, és rendszerezni kellene azokat az adózókat, akik nem fizetik ezeket. Kérdést 

tett fel, hogy ezt az ASP rendszerben, és a postai úton, hogy lehet ezeket ki szűrni, kik azok, 

akik egyáltalán nem fizetnek, vagy esetleg kik azok a személyek, akik fizetési könnyítést kértek 

ezek számlák rendezéséhez. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: Elmondta, hogy ezek a postai úton történő kiértesítések 

tértivevénnyel mennek ki az adózók felé, és a visszaigazolt tértivevény alapján lehet statisztikát 

készíteni arról, hogy kik azok, akik fizetnek és akik nem, vagy esetleg könnyítésre vagy 

mentességre adták be kérelmüket. 

 

Róth József bizottsági tag: Úgy vélekedik erről, hogy minden évben sok a postázási költség s 

erre valami más megoldást kell kialakítani. Elmondta, hogy pl.: halálozás esetén az 

adótartozások kevés esetben, vagy egyáltalán nem kerülnek kifizetésre. Vagy aki pl.: eladta az 

ingatlant és nem történik meg az új tulajdonos váltásának a bejegyzése. 

 

Szőnyi István bizottsági tag: Véleménye szerint valóban kell egy olyan szűrés, amely 

segítséggel lenne arra, hogy kik azok az adózók, akik egyáltalán nem rendezik a számlákat. Ha 

valakinek van adótartozása és nem kerül rendezésre, akkor azoknál a személyeknél letiltásra 

kerüljön a tartozás. 

 

Csernai Ferencné bizottsági tag: Elmondta, hogy az elmúlt évek során sokszor tapasztalta, 

azt, hogy nagyon sok a szemét a vízparton is. Véleménye szerint nem kell megengedni azt, 

hogy túlzottan el sokasodjon a nem fizetők száma, ennek érdekében szigorúbb szankcionálást 

kellene alkalmazni. 

 

Róth József bizottsági tag: Elmondta, hogy az az adó ki van vetve mindenkire, amelyet 

kötelesek fizeti az emberek. Sok olyan adózó van, aki külföldön él, és egy évben egyszer 

hazajön, akkor kifizeti az összes számlát vagy esetleg tartozását. Úgy gondolja, hogy minden 

külföldön élő tulajdonos tudná rendezi utalás formájában fizeti valókat. Szemétszállítással 

kapcsolatban azt tette hozzá, hogy rendszeresen kellene figyelni azokat a kihelyezett szelektív 

gyűjtő helyeket, amelyek erre a célra vannak kihelyezve. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Észrevétele szerint csökken azoknak a 

személyeknek a száma, akik egyáltalán nem vagy esetleg részletekbe fizetik a magánszemély 

kommunális adóját. Elmondta, hogy a magánszemély kommunális adója mindenkire ki van 

vetve, s szűrés alapján tudják nézni, hogy kik rendezik és kik kérnek mentességet, vagy 

könnyítést. 

 



Róth József bizottsági tag: Elmondta, hogy akik pl.: eladták az ingatlant és nem jelezték annak 

átírását, úgy gondolja, hogy „jogilag ártatlanok”, ellenben szerinte mindenkinek jelezni kell a 

tulajdonosváltást. Úgy látja, hogy ezáltal van olyan sok tartozás véleménye szerint nincs érdemi 

változás. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Úgy gondolja, hogy van változás, hiszen mindenkire 

ki van vetve ez az adó kötelezettség. Mindig naprakész a nyilvántartás s ez által könnyű kiszűrni 

azokat, akik nem fizetnek. 

 

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

bocsátotta javaslatát miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett 2019. évi és 2020. évi 

tevékenységről szóló tájékoztatók elfogadását. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága  

4/2021. (VI.21.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett 2019. évi és 2020. évi 

tevékenységről szóló tájékoztatók elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett 

2019. évi és 2020. évi tevékenységről szóló tájékoztatókat fogadja el. 

 

5.napirendi pont: 

Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2020.évi szakmai 

munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a városnéző gumikerekes 

kisvonat és helyi termékpont 2020.évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására, valamint 

az Egyesület 2021.évi költségvetési tervének jóváhagyására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Elmondta, hogy Dankó Dénes elnök úr nem tudott részt venni 

az ülésen. 

 

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

bocsátotta javaslatát miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 

Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2020. évi szakmai munkájáról és 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását, a városnéző gumikerekes kisvonat és helyi 

termékpont 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását, valamint az Egyesület 2021. évi 

költségvetési tervének elfogadását. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága  

5/2021. (VI.21.) határozata 

a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2020. évi szakmai munkájáról és 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról, a városnéző gumikerekes kisvonat és a 

helyi termékpont 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint az 

Egyesület 2021. évi költségvetési tervének jóváhagyásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2020. évi 

szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót, a városnéző gumikerekes kisvonat 

és a helyi termékpont 2020. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint az Egyesület 2021. évi 

költségvetési tervét fogadja el.  

 

Mivel más észrevétel, kérdés, felvetés nem hangzott el, Lukács Tamás bizottsági elnök 

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 11 óra 35 perckor bezárta, majd zárt ülésen folytatták 

a munkájukat. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Róth József  sk.   Lukács Tamás sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő  Bizottsági elnök 

 

 

 

 

 


