
 
A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellet az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  

Pénzügyi Bizottsága 

5/2019.(II.13.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 

módosításáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellet az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  

Pénzügyi Bizottsága 

6/2019.(II.13.) határozata  

az önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy az önkormányzat költségvetésének középtávú tárevezéséről szóló 

előterjesztést fogadja el. 

 

 

A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellet az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  

Pénzügyi Bizottsága 

7/2019.(II.13.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 

szóló előterjesztést fogadja el.  

 

 

A Bizottság  6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  

Pénzügyi Bizottsága 

8/2019.(II.13.) határozata  

az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztatót fogadja el. 

- 
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A Bizottság  6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  

Pénzügyi Bizottsága 

9/2019.(II.13.) határozata 

a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2018. évi szakmai 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására, a városnéző gumikerekes kisvonat és a 

helyi termékpont 2018. évi működtetéséről szóló beszámolójának elfogadásáról, 

továbbá a 2019. évi munkatervének elfogadásáról, valamint az Egyesület 2019. 

évi költségvetésének jóváhagyásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2018. évi 

szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadására, a városnéző gumikerekes kisvonat 

és a helyi termékpont 2018. évi működtetéséről szóló beszámolójának elfogadásáról, 

továbbá a 2019. évi munkatervének elfogadásáról, valamint az Egyesület 2019. évi 

költségvetésének jóváhagyásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

A Bizottság  6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  

Pénzügyi Bizottsága 

 10/2019.(II.13.) határozata 

a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli 

gyermekek részére „Beiratkozási ösztöndíj” támogatásának megállapításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy 2019. évben a Rákóczi Szövetséget 50.000.-Ft összegű támogatásban 

részesítse a program célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a történelmi Zemplén 

vármegye területén állandó lakóhellyel rendelkező, magyar iskolába beíratott 5 

gyermek egyszeri alkalommal 10.000-10.000.-Ft összegű ösztöndíj támogatására.  

 

 

Sátoraljaújhely, 2019. február 13. 

 

 

 

 

          Lukács Tamás sk. 

          bizottság elnöke 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

 Terjék Ildikó s.k. 

jegyzőkönyvvezető 

 


