
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: 2022. január 25. napján 11.00 órától 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Lukács Tamás bizottsági elnök 

Csernai Ferencné bizottsági tag 

Róth József bizottsági tag 

Simonné Hauzer Mónika bizottsági tag 

Dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag 

Rózsa Tamás bizottsági tag 

Az ülésről távol volt: 

Szőnyi István bizottsági tag 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Seres Péter Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Seres Péter Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 

Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti 

 

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

Pénzügyi Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 6 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 6 tagja, 6 igen szavazattal – 

egyhangúlag – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 



 

 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló 

gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület támogatására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

5. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló 

gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadására  

 

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

Mivel nem volt kiegészíteni való, kérdések, vélemények következtek. 

dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag: szerinte nagyon jó, részletes anyagot olvashattak, 

amiben minden benne van. 

Csernai Ferencné bizottsági tag: a választási eredményeket követően a választási ciklusra 

vonatkozóan elkészült a terv, hogy mit szeretne megvalósítani az önkormányzat illetve a város 

vezetése. Ha összehasonlítják azzal a tervvel, elképzeléssel, amit a képviselő-testület 

elfogadott, akkor láthatják, hogy több mint a fele megvalósult az elképzelések anyagából. Bízik 

benne lesz lehetőség arra, hogy ami elképzelésként megfogalmazódott az a valóságban meg is 

fog valósulni.  

 

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

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági, fejlesztési 

programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadását. 

 



S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

1/2022. (I.25.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági, 

fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló 

gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatást fogadja el. 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztató elfogadására 

 

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

dr. Terdik Sándor jegyző: az önkormányzati tanácsadónak a titulusa és jogintézménye nem 

volt benne a beszámolóban, ő is a jegyző irányítása alá tartozik, de a közvetlen feladatokat a 

polgármester úrtól kapja. Az ülés előtt a tagoknak ki lett osztva egy lap, ami ennek megfelelően 

a szövegszerű módosítását tartalmazza. Szeretné kérni az előterjesztést ezzel a módosítással 

elfogadni.  

Lukács Tamás bizottsági elnök: megköszönte a tájékoztatót. Ebből világosan kitűnik, hogy a 

jegyző úr hivatalba lépése óta ezek szerint a változások szerint halad tovább a hivatal.  

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

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

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

elfogadását.  

 

S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

2/2022. (I.25.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót fogadja el a kiegészítéssel együtt. 

 



 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítására 

 

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

dr. Terdik Sándor jegyző: a jogszabályi előírásnak megfelelően a polgármester úr bére és a 

költségtérítés az Mötv-ben van meghatározva. A jogszabály a polgármesteri bérből kínál 

lehetőséget a képviselő-testületnek az alpolgármester úr bérének a meghatározására. Neki a 

polgármester béréből számítva 70-90% közötti bért állapíthat meg a testület. Elmondta, hogy ő 

a 90%-os bért támogatja alpolgármester úr részére. Természetesen a polgármester úr béréről is 

kell testületi döntés, attól függetlenül, hogy annak mértékét a jogszabály konkrétan írja elő. 

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

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

polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 

előterjesztés elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

3/2022. (I.25.) határozata 

a polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a polgármester és az alpolgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület támogatására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: ez is egy évről évre visszatérő napirendi pont. Több éve 

támogatja már az Egyesületet az önkormányzat a lehetőségeihez képest. A Polgárőr Egyesület 

több olyan szolgálatot is végez, amely segíti a városi rendezvényeket, illetve hozzájárul a 

közbiztonság és a közrend fenntartásához, akár csak a jelenlétével is. Megkérdezte, hogy jegyző 

úrnak van-e kiegészíteni valója.  

dr. Terdik Sándor jegyző: úgy gondolja, hogy a Polgárőr Egyesület saját lehetőségeihez 

képest segíti a városban a közterület-felügyelőket, a rendezvényeken történő részvétellel a 

forgalomirányítás és a rend megszervezésének a munkáját, úgyhogy az előző éveknek 

megfelelően ő is azon a véleményen vannak, hogy támogassák az egyesületet. 



  

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

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesületnek 360.000, - Ft 

összegű támogatást nyújtson a 2022. évi költségvetési évben működési költségeinek 

biztosításához. 

 

S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

4/2022. (I.25.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület támogatásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhelyi Polgárőr 

Egyesületnek 360.000.-Ft. összegű támogatást nyújtson a 2022. költségvetési évben működési 

költségeinek biztosításához.  

 

5. Egyebek 

 

Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. névváltozásának 

elfogadására 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte Seres Péter ügyvezető úrnak van-e hozzáfűzni 

valója. 

Seres Péter ügyvezető: az a helyzet állt elő, hogy a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 

Kft. jelen pillanatban több médiaszolgáltatásnak a tulajdonosa, üzemeltetője, működtetője. 

Ebből az egyik médiaszolgáltatás a Zemplén Televízió, másik a Zemplén Fm, ott van még az 

Újhelyi Körkép, ami nyomtatott havilap, illetve rövid időn belül egy hírportál is útjára indul. 

Tehát több médiaszolgáltatást üzemeltet egy Kft. melynek neve Zemplén Televízió Közhasznú 

Nonprofit Kft. Ez a Kft., mint cégnév nem fejezi ki igazán azt a széleskörű tevékenységet, 

amivel ez a cég foglalkozik. Azért, hogy a helyi sajátosság semmi esetre se változzon, Zemplén 

Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. névre változtatnák. Gyakorlatilag a Cégjegyzékben 

kellene átvezetni, bélyegzőket lecserélni és a számlázási címük változna. 

dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag: véleménye szerint ez egy nagyon logikus és 

érthető lépés, sokkal kifejezőbb név, mint az előző volt. 

Lukács Tamás bizottsági elnök: az elmúlt években annyira megnövekedett a Zemplén 

Televízió működési területe, kibővült a rádióval és az újsággal, hogy már indokolttá válik egy 

ilyen névváltoztatás. 



dr. Terdik Sándor jegyző: ezt az előterjesztést a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság is tárgyalja és ott vita alakult ki annak fényében, hogy a 

Médiacentrum Szolgáltató nem feltétlenül magyaros név. Abban maradt a bizottság, hogy 

támogatja a névváltoztatást, de megfontolásra a Médiacentrum Szolgáltató nevet a testületi 

döntésig elküldenék Nyiri Péternek, hogy neki esetleg lenne-e javaslata arra, hogy egy 

magyarosabb, Sátoraljaújhelyhez köthetőbb nevet ki tud-e találni a Kft-nek. Amennyiben 

Igazgató Úr nem tud kitalálni egy jobbat, akkor maradna ez a név, ha viszont igen, akkor a 

képviselő-testület tudna dönteni, hogy azt támogatja, amit Nyiri Péter mond, vagy pedig azt, 

ami az előterjesztésben szerepel. 

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

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

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. névváltozásáról szóló előterjesztés elfogadását.   

 

S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

5/2022. (I.25.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. névváltozásának elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. névváltozásáról 

szóló előterjesztést fogadja el. 

 

Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. nyertes pályázatának 

előfinanszírozására és kezesség vállalására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte ügyvezető urat, hogy van-e hozzáfűzni valója. 

Seres Péter ügyvezető: elmondta, hogy még 2020-ban nyílt lehetőség egy pályázati forrás 

elnyerésére és a tavalyi évben sikeres eredményt hirdettek. Ez egy 21 millió forintos pályázat, 

amelyből 20 millió pályázati forrással a Zemplén Televízió egy évre jutó talán legnagyobb 

eszköz és technikai fejlesztését tudja végrehajtani. A pályázat sajátos szerkezete, hogy teljes 

egészében utófinanszírozott a pályázat. Ők ezt az összeget előre beletenni nem tudják, az 

önkormányzat sem tud ekkora előleget meghitelezni, éppen ezért banki kölcsön irányába 

mozdultak el. A Takarékbank adta azt az ajánlatot, amely alapján 18 millió forintra 

hitelképesnek minősítették a céget. A hitelt, ha leszerződik és lehívják, azonnal ki tudják fizetni 

a beszerzett eszközök ellenértékét, majd benyújtják az elszámolást és a pályázati finanszírozást 

már a bank kapja meg, onnantól le is zárult a hitelügylet. A kamatokkal kapcsolatban 3644 Ft 

a napi kamata ennek az összegnek. Ő azt gondolja, hogy pár napon belül hívná le mihelyt a 

számlát képes kiállítani a szállító, azon nyomban kiegyenlíti és a lehető legrövidebb pár napon 

belül a leltárba vett eszközök után benyújtaná az elszámolást is. Ennek az átfutási ideje 1-1,5 

hónap, de ő óvatosságból egy fél évvel számolna. 



 

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

javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit Kft. nyertes pályázatának előfinanszírozásáról és kezesség vállalásáról 

szóló előterjesztés elfogadását.  

S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

6/2022. (I.25.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. nyertes pályázatának 

előfinanszírozásáról és kezesség vállalásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. nyertes 

pályázatának előfinanszírozásáról és kezesség vállalásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

Előterjesztés a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli 

gyermekek részére „Beiratkozási Ösztöndíj” támogatásának megállapítására 

 

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

dr. Terdik Sándor jegyző: minden évben támogatják a Rákóczi Szövetséget ezzel az 

összeggel, ami a Beiratkozási Ösztöndíjra vonatkozik, és amivel a határon túli gyermekek 

beiskolázásához tudnak hozzájárulni.  

Lukács Tamás bizottsági elnök: neki az lenne a javaslata a polgármester úrral egyeztetve, 

hogy 20 diáknak 10.000 Ft-os, vagy 10 diáknak 20.000 Ft-os támogatására kerüljön sor.  

Róth József bizottsági tag: ő a 20 diáknak 10.000 Ft-os javaslatot támogatná. 

Lukács Tamás bizottsági elnök: azért gondolta, hogy 20 diák 10.000 Ft-os támogatásban 

részesüljön, mert hallottak róla híreket, hogy egyre nehezebb bevonni a fiatalokat a határon 

túlról a magyar oktatásba. Ennek nem csak az az oka, hogy kevés a magyar iskola, hanem a 

szülők is egyre kevésbé tartják fontosnak ezt a dolgot. Ezzel talán ösztönzőleg hatnának a 

szülőkre is. Így ő ezt tenné fel javaslatra. 

 

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

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

Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli gyermekek részére 

„Beiratkozási Ösztöndíj” támogatásának megállapítására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 



S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

7/2022. (I.25.) határozata 

a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli 

gyermekek részére „Beiratkozási Ösztöndíj” támogatásának megállapításáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy nyújtson a Rákóczi Szövetségnek 200.000.-Ft támogatást arra a 

célra, hogy 20 fő magyar iskolában tanuló, határon túli gyermek „Beiratkozási ösztöndíj” 

támogatásban részesüljön.  

 

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést 11 óra 30 perckor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

   Róth József  sk.         Lukács Tamás sk. 

   Jegyzőkönyv-hitelesítő                    Bizottsági elnök 

 

  

 

 


