
 

 

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. február 14. napján 10:15 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 

Dr. Takácsné Sipos Erzsébet 

Rózsa Tamás bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Dankó Dénes alpolgármester 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezetője 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

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 7 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 7 tagja, 7 igen szavazattal – 

egyhangúlag – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
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Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi 

költségvetésének elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés az önkormányzat költségvetésének középtávú tervezésére 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2021. évi 

szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a 

városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására, valamint az Egyesület 2022. évi költségvetési tervének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Dankó Dénes elnök 

4. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 

elfogadására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: az előterjesztést mindenki megkapta és átolvashatta. 

Megkérdezte, hogy osztályvezető asszonynak van-e kiegészíteni valója.  

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: a 2022. évi költségvetési rendelet tervezet a 

jogszabályoknak megfelelően készült. Az önkormányzatnak az intézményeivel tárgyalásokat 

folytattak január 25-én és január 26-án. A tárgyalások lefolytatásának az volt a legfőbb 

szempontja, hogy költséghatékony gazdálkodást folytassanak, ahogy ezt a táblázatok is 

tükrözik. A feladatalapú támogatás ugyanúgy, mint minden évben a Kincstári támogatással 

működik és ennek megfelelően lettek kialakítva a táblázatok. 

 

Kérdések következtek. 

 

Róth József bizottsági tag: benne van az előterjesztésben, hogy előzetes számítások alapján 

az önkormányzatnak 147 millió forint iparűzési adó bevétel csökkenésével számolhatnak, mivel 

1%-ra csökkent le 1,5%-ról az iparűzési adó. Megkérdezte, hogy tavaly mennyi iparűzési adó 

bevétel volt. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: 937 millió forint bevétel volt iparűzési adóból. Ebbe az 

is beletartozik, aki a tavalyi évben nem fizetett teljes összeget és ott van még neki az előírás is. 

Attól függetlenül, hogy 147 millió forint iparűzési adó csökkentő tétellel számolnak, ami a 

KKV-ből tevődik össze, nem írhatnak 147 millióval kevesebbet, mert ott vannak azok, akik 

plusz bevételt jelentenek, mert nem fizette ki a márciusi és szeptemberi előleg részletét, és 

vannak olyan vállalkozók, akik nem adták be a KKV nyilatkozatot.  

 

Róth József bizottsági tag: a 147 millió forintos iparűzési adó csökkenést kevesli. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta: tavaly is 167 millió forint volt az iparűzési adó csökkentő tétel, és mégis 

több lett a tervezett bevétel, mint amennyi az előterjesztésben benne volt. Ezt konkrétan 

kiszámolni nem lehet. 

 

Vélemények következtek. 
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Csernai Ferencné bizottsági tag: a költségvetés összeállítását megelőzően az intézményeket 

is behívta a fenntartó és egyeztetést történt. Tisztában van azzal, hogy hatékonyan kell 

gazdálkodni. Összeállt a költségvetés, osztályvezető asszony és a munkatársai a város teherbíró 

képességét figyelembe véve igyekezett azt összeállítani. 

 

Róth József bizottság tag: nem ért vele egyet, hogy eleve 147 millió forint mínusszal 

számolnak az iparűzési adóban. Elmondta, hogy felháborítónak tartja, hogy az itteni 

vállalkozók a 99%-át az államnak fizeti be és még azt az 1%-ot is, amit ide fizetne, azt is 

úgymond megadóztatja a kormány. A másik, amivel nem ért egyet, az a szolidaritási adó. 2,5 

milliárdból, amit kapnak az államtól, abból a nagy része személyi juttatás, majdnem a felét 

fizetik vissza. Az 1 milliárdból, ami saját bevétel lenne, annak a 30%-át elveszik. 

 

Dr. Takácsné Sipos Erzsébet: furcsának tűnt neki az a megfogalmazás, hogy elveszik tőlünk, 

mert ami a kormányé, az mindannyiunké. Azt gondolja, volt idő mikor sokkal többet vontak el.  

 

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 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztés 

elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 6 igen és 1 nem 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

8/2022. (II.14.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi 

költségvetéséről szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat költségvetésének középtávú tervezésére 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy osztályvezető asszonynak vagy aljegyző 

úrnak van-e kiegészíteni valója. 

 

Tekintettel arra, hogy kiegészíteni való nem volt kérdések, vélemények következtek. 

 

Róth József bizottsági tag: folyamatos emelkedést lát a helyi adó bevételeknél. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta: ha új vállalkozók jönnek, abból ugyanúgy bevételünk fog származni.  

 

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

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

önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről szóló előterjesztés elfogadását. 
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S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 6 igen szavazat és 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

9/2022. (II.14.) határozata 

az önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről szóló 

előterjesztést fogadja el. 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2021. évi szakmai 

munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a városnéző gumikerekes 

kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására, 

valamint az Egyesület 2022. évi költségvetési tervének jóváhagyására 

 

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

valója. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: nem volt kiegészíteni valója, de elmondta, hogy a kérdésekre 

szívesen válaszol. 

 

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

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

Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2021. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról, a városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint az Egyesület 2022. évi költségvetési 

tervének jóváhagyásáról 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 

10/2022. (II.14.) határozata 

a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2021. évi szakmai munkájáról és 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról, a városnéző gumikerekes kisvonat és a 

helyi termékpont 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint az 

Egyesület 2022. évi költségvetési tervének jóváhagyásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2021. évi 

szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról, a városnéző 

gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról, valamint az Egyesület 2022. évi költségvetési tervének jóváhagyásáról szóló 

előterjesztést fogadja el. 
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4. Egyebek 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy osztályvezető asszonynak, vagy aljegyző 

úrnak van-e kiegészíteni valója. 

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: egy új rendelet megalkotásáról lenne szó, képviselők illetve 

a bizottsági tagok illetményének emeléséről. 2020 óta nem történt emelés ebben a tekintetben, 

így ezért született javaslat a rendelet megalkotására. A rendelet tartalmazza az új összegeket. 

 

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

javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzati 

képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 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 

11/2022. (II.14.) határozata 

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok 

tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést 

fogadja el. 
 

 

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést 10 óra 30 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

           Róth József sk.            Lukács Tamás sk. 

   Jegyzőkönyv-hitelesítő          Bizottság elnöke  

 


