
Jegyzőkönyv 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága nyílt 

ülésén. 

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

termében. 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. szeptember 20. napján 10 óra 30 perckor 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Lukács Tamás bizottsági elnök 

Szőnyi István bizottsági tag 

Csernai Ferencné bizottsági tag 

Rózsa Tamás bizottsági tag 

 

Az ülésről távol volt: 

Róth József bizottsági tag 

Simonné Hauzer Mónika bizottsági tag 

Dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági osztályvezető 

dr. Madák Tímea Szervezési, Szociális és Hatósági osztályvezető 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági osztályvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti 

 

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

Pénzügyi Bizottság határozatképes, mivel 7 tagból 4 tag jelen van, egyben az ülést megnyitotta. 

Elmondta, hogy két nyílt és egy zárt napirendi pontjuk van. Megkérdezte, hogy van-e valakinek 

módosítási javaslata. 

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 napirendek elfogadását a meghívóban foglaltak szerint. 

 

S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 4 tagja, 4 igen szavazattal – 

egyhangúlag – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

 

 



Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Zárt ülésen: 

 

Előterjesztés Díszpolgári Cím, Pro Urbe Díj és Közszolgálati Díj 

adományozására (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megjegyezte, hogy mindenki megkapta az előterjesztést, ez 

egy kötelező módosítása a költségvetésnek. Megkérdezte, hogy jegyző úrnak vagy 

osztályvezető asszonynak van-e kiegészíteni valója.  

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

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy valóban egy kötelező módosítási javaslatról 

beszélnek, ami egyben szükséges is, tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetése, mint 

év elején tudták is elég szoros lesz, ugyanis a vírushelyzet miatt elég nagy bevétel kieséseik 

vannak. Azért volt szükség erre a módosításra, hogy tudják tartani az előirányzott kiadásokat.  

Lukács Tamás bizottsági elnök: megköszönte a kiegészítést. Elmondta, hogy ezekről igazából 

nincs mit nyilatkozni, mert ezek a tények.  

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

javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 

előterjesztést fogadja el.  

S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 4 tagja, 4 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

8/2021. (IX.20.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja 

a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.  



2. napirendi pont 

Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, van-e kiegészíteni valója jegyző úrnak, 

osztályvezető asszonynak.  

Mivel kiegészíteni való nem hangzott el kérdések, vélemények következtek. 

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

javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 

Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

szóló előterjesztést fogadja el.  

 

S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 4 tagja, 4 igen szavazattal- 

egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

9/2021. (IX.20.) határozata 

az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja 

a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat által nyújtott támogatások 

felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Lukács Tamás bizottsági elnök 

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést 10 óra 40 perckor bezárta, a bizottság 

zárt ülésen folytatta a munkáját. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Róth József sk. Lukács Tamás sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő Bizottsági elnök 

         távollétében:  

 
 

      Szőnyi István sk. 

      bizottsági tag  
 


