
A 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. 

 

A 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. 

 

A 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. 

 

A bizottság szavazáskor 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. 

 

 

 

 



A bizottság szavazáskor 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.  

 

 

 

A bizottság szavazáskor 6 jelen lévő tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi Bizottsága 

6/2021. (VI.21.) határozata 

a „Közmegbecsülés Díja” adományozásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a 

„Közmegbecsülés Díját” 2021. évben Labbancz Gyula vállalkozó részére adományozza. 

 

 

 

 

 

Lukács Tamás sk. 

Bizottság elnöke 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

Kiss Kriszta sk. 

jegyzőkönyvvezető  

 


