
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 

rendkívüli nyílt üléséről. 

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

termében. 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. április 11. napján 7:45 órakor 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Lukács Tamás bizottsági elnök 

Szőnyi István bizottsági tag 

Csernai Ferencné bizottsági tag 

Róth József bizottsági tag 

Simonné Hauzer Mónika bizottsági tag 

Soltész-Vincze Tünde bizottsági tag 

Tokacs Krisztián 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 

Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti 

 

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

Pénzügyi Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 7 tag jelen van, egyben az ülést 

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

kapcsolatban. Javasolta az Egyebek napirendi pont felvételét. 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

Tekintettel arra, hogy egyéb vélemény, javaslat nem hangzott el Lukács Tamás bizottsági elnök 

javasolta a módosított napirend elfogadását az elhangzottak szerint. 

S z a v a z á s :  A Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal – 

egyhangúlag – elfogadta az ülés módosított napirendjét az alábbiak szerint: 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő 

pénzeszközátadásra 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Egyebek 



1. Napirendi pont: 

Előterjesztés kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő 

pénzeszközátadásra 

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

dr. Terdik Sándor jegyző: a Zempléni Vízmű támogatásáról van szó 53 millió forint értékben. 

Két évvel ezelőtt volt egy hasonló támogatás, ami ennél sokkal magasabb összeget tartalmazott. 

A támogatást az első bekezdésben lévő jogszabály alapján lehet megadni, azzal a feltétellel, 

hogy ázsiós tőkeemelésről kell beszélni, aminek az a lényege, hogy jegyzett tőke és tőketartalék 

emelés is szükséges. Tekintettel arra, hogy a tulajdonos szerkezet ne változzon, 50 ezer forint 

lenne a jegyzett tőke emelése, és a fennmaradó összeg lenne a tőketartalékra történő átadás. A 

megállapodás kiosztásra került. 

Kérdések, vélemények következtek. 

Róth József bizottsági tag: miért van szükség 53 millió forintra. 

dr. Terdik Sándor jegyző: többre lenne szükségük, de csak ennyit kapnak. A múlt évi 

beszámoló tárgyalásakor is elhangzott, hogy 9-10 éve nem emelkedett a vízszolgáltatás a díjai, 

de a fenntartási költségek, illetve a beszerzési árak és a bérek többször emelkedtek, am a kiadást 

sokszorosára emelte. A vízmű folyamatosan pénzügyi gondokkal küzd mert, mint mondtam a 

bevételei nem változnak, de a kiadásaik folyamatosan emelkednek. 

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

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

önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő pénzeszközátadásról szóló előterjesztés 

elfogadását. 

S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

16/2022. (IV.11.) határozata 

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő pénzeszközátadásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő 

pénzeszközátadásról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

2. Napirendi pont: 

Egyebek 

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

dr. Terdik Sándor jegyző: a rendkívüli támogatás mindig arra szolgál, hogy az önkormányzat 

működőképességének megőrzését segítse. A pályázatot évente kétszer lehet beadni szeptember 

30-ig, és 30 napnál régebben lejárt szerződésekre lehet kérni vissza nem térítendő támogatást. 

Ehhez szükséges egy képviselő-testületi határozat, amit ha a testület elfogad, akkor lehetőség 



van most beadni egy rendkívüli települési támogatásról szóló igényt. Amennyiben szükség lesz 

rá szeptember 30-ig még egyszer beadásra fog kerülni. 

Kérdések, vélemények következtek. 

Róth József bizottsági tag: milyen összegre pályáznak. 

dr. Terdik Sándor: az attól függ. Ahhoz, hogy el tudják kezdeni a munkát, kell a határozat. 

Most történik a számláknak az összegyűjtése, hogy milyen számlák használhatóak fel, úgyhogy 

pontos összeget még nem tud mondani. Ha minden jól megy még április végén be is tudják 

nyújtani az igényt. 

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

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

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról szóló előterjesztés elfogadását. 

S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

17/2022. (IV.11.) határozata 

a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó 

igény benyújtásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 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 7 óra 50 perckor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

                  Róth József sk.        Lukács Tamás sk. 

          Jegyzőkönyv-hitelesítő          Bizottsági elnök 

 


