
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága nyílt 

üléséről. 

A Bizottsági ülés helye: a Városháza, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. gróf Andrássy 

Gyula termében. 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. február 22. napján 9:30 órakor 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Lukács Tamás bizottsági elnök 

Csernai Ferencné bizottsági tag 

Dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag 

Rózsa Tamás bizottsági tag 

Az ülésről távol volt: 

Szőnyi István bizottsági tag 

Róth József bizottsági tag 

Simonné Hauzer Mónika bizottsági tag 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Dankó Dénes alpolgármester 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezetője 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Dankó Dénes alpolgármester 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezetője 

Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti 

 

Lukács Tamás bizottság elnöke: 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, 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 4 tagja, 4 igen szavazattal – 

egyhangúlag – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 



Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhely-Hegyköz 

Turizmusáért Egyesület közötti középtávú együttműködési megállapodás 

megkötésére 

Előterjesztő: Dankó Dénes Egyesület elnöke 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sátoraljaújhely-Hegyköz 

Turizmusáért Egyesület tagi kölcsön szerződésének módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: javasolta, hogy Róth József bizottsági tag távollétében 

Csernai Ferencné bizottsági tag legyen a jegyzőkönyv-hitelesítő. 

Mivel a javaslattal kapcsolatban egyéb vélemény nem volt Lukács Tamás bizottsági elnök 

szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztását. 

 

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

egyhangúlag – a javaslatot elfogadta, miszerint Csernai Ferencné bizottsági tag került 

megválasztásra a jegyzőkönyv-hitelesítőjének.  

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy jegyző úrnak, vagy osztályvezető 

asszonynak van-e kiegészíteni valója. 

Tekintettel arra, hogy kiegészíteni való nem volt és kérdés, vélemény nem hangzott el, az elnök 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 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 

12/2022. (II.22.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról 



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosításáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhely-Hegyköz 

Turizmusáért Egyesület közötti középtávú együttműködési megállapodás megkötésére  

Lukács Tamás bizottság elnöke: megkérdezte, hogy alpolgármester úrnak van-e kiegészíteni 

valója. 

Tekintettel arra, hogy kiegészíteni való nem volt és kérdés, vélemény nem hangzott el, az elnök 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért 

Egyesület közötti középtávú együttműködési megállapodás 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 

13/2022. (II.22.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért 

Egyesület közötti középtávú együttműködési megállapodás megkötéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhely-Hegyköz 

Turizmusáért Egyesület közötti középtávú együttműködési megállapodás megkötésről szóló 

előterjesztést fogadja el.  

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sátoraljaújhely-Hegyköz 

Turizmusáért Egyesület tagi kölcsön szerződésének módosítására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy alpolgármester úrnak van-e kiegészíteni 

valója. 

Dankó Dénes alpolgármester: elmondta, hogy megpróbálja a tagi kölcsönt minél hamarabb 

visszafizetni. Reményei szerint ebben az évben sikerülni fog az egyesület vagyontárgyainak 

értékesítésével. 

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

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

Város Önkormányzata és a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület tagi kölcsön 

szerződésének 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 

14/2022. (II.22.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért 

Egyesület tagi kölcsön szerződésének módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

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

Hegyköz Turizmusáért Egyesület tagi kölcsön szerződésének módosításáról szóló előterjesztést 

fogadja el.  

 

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és az ülést 9 óra 40 perckor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

  Róth József  sk.                                                                          Lukács Tamás sk. 

   Jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                         Bizottsági elnök 

távollétében: 

 

 

Csernai Ferencné  

Bizottsági tag 

 

 


