
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 

rendkívüli nyílt ülésén. 

 

A Bizottsági ülés helye: a Városháza, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. főépületének Jegyzői 

irodájában. 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. augusztus 26. napján 7 óra 30 perckor 

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Lukács Tamás bizottsági elnök 

Csernai Ferencné bizottsági tag 

Simonné Hauzer Mónika bizottsági tag 

Dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag 

Rózsa Tamás bizottsági tag 

 

Az ülésről távol volt: 

Szőnyi István bizottsági tag 

Róth József bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Pénzügyi 

Bizottság határozatképes, mivel 7 tagból 5 tag jelen van, egyben az ülést megnyitotta. Elmondta, 

hogy egy napirendi pontjuk van, ha valaki módosítási javaslattal szeretne élni, az jelezze.  

 

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 :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

Napirendi pont: 

Előterjesztés sportszervezet támogatására 

Előterjesztő: Dankó Dénes alpolgármester 

 

1.napirend 

Előterjesztés sportszervezet támogatására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy mindenki megkapta email-ben az előterjesztést. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója. 



 

Kiegészítés nem hangzott el. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy ez egy előleg-e és hogy el lett-e már küldve.  

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: Elmondta, hogy igen, ez egy előleg és elméletileg már be 

lett tervezve a 2021-es költségvetésbe.  

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Elmondta, hogy igazából akkor csak annyi dolguk van, hogy 

szavazzanak ennek az átadásáról.  

 

Csernai Ferencné bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a többi sportszervezet kapott-e támogatást. 

 

dr. Madák Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy ők korábban már kaptak.  

 

Dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag: Elmondta, hogy annyit szeretne hozzátenni, hogy a 

jégkoronggal kapcsolatos befektetés véleménye szerint egy nagyon jó befektetés és ez a támogatás 

is nagyon jó helyre megy, mert nem csak a helyi sportolóknak segíti majd a munkáját, hanem 

esetleg az itt bérbevevő korongozóknak és jégkorongozóknak is jobbak lesznek a lehetőségei, 

úgyhogy szerinte ez egy nagyon hasznos befektetés.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Lukács Tamás bizottsági elnök 

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

a sportszervezet támogatásáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 

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

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

7/2021. (VIII.26.) határozata 

a sportszervezet támogatásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a sportszervezet támogatásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

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

a részvételt és azt ülést 7 óra 35 perckor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Róth József sk.     Lukács Tamás sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő     Bizottsági elnök 

          távollétében:  

 

 

Simonné Hauzer Mónika sk. 

        bizottsági tag  


