
Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága nyílt 

üléséről. 

 

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

termében. 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. november 23. napján 10:00 órától 

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Lukács Tamás bizottsági elnök 

Szőnyi István bizottsági tag 

Simonné Hauzer Mónika bizottsági tag 

Dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag 

 

Az ülésen nem vett részt: 

Csernai Ferencné bizottsági tag 

Róth József bizottsági tag 

Rózsa Tamás bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

 

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. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek módosítási javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban. 

 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nem hangzott el, 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 Önkormányzata 2022. évi folyószámla-hitel 

szerződésének megkötésére 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 
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2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési 

tervének és 2022-2025 időszak stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sárospataki 

Tankerületi Központ által kötött vagyonkezelési szerződés módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2022. évi folyószámla-hitel 

szerződésének megkötésére 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy arról a hitelről van szó, amely minden éven 

felvételre kerül.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: kiegészítésében elmondta, hogy az iparűzési adót szeptemberben, 

októberben kapja meg az önkormányzat. Az előterjesztésben lévő folyószámla-hitel 300 millió 

forint, szeptemberig 150 millió forintot, december 20-ig szintén 150 millió forintot kell 

visszafizetni, aminek fedezete az önkormányzat adóbevétele. A konstrukciót megelőlegezett 

adóbevételként is lehet értelmezni, tehát azokat a kiadásokat lehet belőle kezelni, amik segítik 

a költségvetés kiadásait. A hitel segítségével kezelni tudja az önkormányzat a költségvetési 

egyensúlyt.  

 

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

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

Város Önkormányzata 2022. évi folyószámla-hitel szerződésének megkötéséről szóló 

előterjesztés elfogadását.  

 

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 

14/2021. (XI.23.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2022. évi folyószámla-hitel szerződésének 

megkötéséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja 

a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi 

folyószámla-hitel szerződésének megkötéséről szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi belső-ellenőrzési tervének és 

2022-2025 időszak stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: mindenki megkapta az előterjesztést, gyakorlatilag ez egy 

terv az előttük álló időszak belső ellenőrzési tevékenységére.  
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Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta 

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

Város Önkormányzat 2022. évi belső-ellenőrzési tervének és 2022-2025 időszak stratégiai 

ellenőrzési tervéről szóló előterjesztés elfogadását. 

 

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 

15/2021. (XI.23.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi belső-ellenőrzési tervének és 2022-

2025 időszak stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja 

a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi belső-

ellenőrzési tervének és 2022-2025 időszak stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról 

szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sárospataki Tankerületi 

Központ által kötött vagyonkezelési szerződés módosítására 

 

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

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a 2014-ben megkötött vagyonkezelési szerződésnek a 

módosításáról van szó. Egységes szerkezetbe foglalt szerződés átvezetett módosításokkal és azt 

az elvet viszi tovább, amely a jogszabályban elő van írva.  

 

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

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

Város Önkormányzata és a Sárospataki Tankerületi Központ által kötött vagyonkezelési 

szerződés módosításáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 

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 

16/2021. (XI.23.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sárospataki Tankerületi Központ által 

kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja 

a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sárospataki 

Tankerületi Központ által kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló 

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést 10 óra 10 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

        Róth József sk.      Lukács Tamás sk. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő     Bizottsági elnök 

 

       távollétében: 

 

 

      Szőnyi István sk. 

      bizottsági tag   

 

 


