
  Jegyzőkönyv 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága nyílt 

üléséről. 

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. gróf Andrássy Gyula termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. február 10. napján 10:00 órától  

  

A Bizottság részéről megjelentek:  
  Lukács Tamás bizottsági elnök 

Szőnyi István bizottsági tag 

Róth József bizottsági tag 

Simonné Hauzer Mónika bizottsági tag 

Dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag 

Rózsa Tamás bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

 

Csernai Ferencné bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi tagja 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

  Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

 

Tanácskozási joggal megjelent:   

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

             Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Drizner Zsuzsanna 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Pénzügyi 

Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 6 tag jelen van, egyben az ülést megnyitotta. Mivel a 

napirendekkel kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, Lukács Tamás elnök az ülés napirendi 

pontjait szavazásra bocsátotta. 

 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza 

 

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

egyhangúlag -  az ülés napirendjét a meghívó szerint elfogadta. 

  

Napirend:  

 

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

fejlesztési, gazdasági programjának elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) 

önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 
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3. Előterjesztés az önkormányzat költségvetésének középtávú tervezésére 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének 

elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

5. Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület 

támogatására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

6. Előterjesztés sportszervezetek támogatására 

Előterjesztő: Dankó Dénes alpolgármester 

7. Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2019. évi szakmai 

munkájáról 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

1. napirend 

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

gazdasági programjának elfogadására 

 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, hogy van-e kiegészítése az 

előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Nem volt kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

 

Róth József bizottsági tag: Véleményként fogalmazta meg, hogy a Herukonnál lévő 

buszmegállót nem lehetne e a vasútállomás irányába elmozdítani. 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: A javaslatot a Városüzemeltetési Bizottság felé továbbítják. 

 

Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, Lukács Tamás a bizottság elnöke javasolta az 

előterjesztés elfogadását, és szavazást rendelt el.  

 

 

S z a v a z á s :  A Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

6/2020.(II.10.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, 

gazdasági programjának elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

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

szóló fejlesztési, gazdasági programjának elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el.    
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2. napirend 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati 

rendelete módosítására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, osztályvezető asszonyt, hogy van-e 

kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Egyikőjük részéről sem volt kiegészíteni való. 

Kérdések, vélemények következtek. 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Lukács Tamás a bizottság elnöke javasolta, hogy 

fogadják el az előterjesztést, majd szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

 

S z a v a z á s : A Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

7/2020.(II.10.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) 

önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

3. napirend 

Előterjesztés az önkormányzat költségvetésének középtávú tervezésére 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat és osztályvezető asszonyt, hogy van-e 

kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Egyikőjük részéről sem volt kiegészíteni való. 

Kérdések, vélemények következtek. 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Lukács Tamás a bizottság elnöke javasolta, hogy 

fogadják el az előterjesztést, majd szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

 

 

S z a v a z á s : A Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

8/2020.(II.10.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetésének 

középtávú tervezésére vonatkozó előterjesztést fogadja el. 
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4. napirend 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének 

elfogadására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, osztályvezető asszonyt, hogy van-e 

kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Egyikőjük részéről sem volt kiegészíteni való. 

Kérdések, vélemények következtek. 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Lukács Tamás a bizottság elnöke javasolta, hogy 

fogadják el az előterjesztést, majd szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

 

S z a v a z á s : A Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

9/2020.(II.10.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetésének elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el.  

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető asszony távozott az ülésről. 

 

5. napirend 

Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató 

elfogadására, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület támogatására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, hogy van-e kiegészítése az 

előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Nem volt kiegészítenie valója. 

Kérdések, vélemények következtek. 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Lukács Tamás a bizottság elnöke javasolta, hogy 

fogadják el az előterjesztést és szavazást rendelt el. 

 

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 

10/2020.(II.10.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásáról 

szóló tájékoztató elfogadásáról, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület 

támogatásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nevelési-Ifjúsági, Civil-

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület támogatására 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 



 5 

 

6. napirend 

Előterjesztés sportszervezetek támogatására 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, hogy van-e kiegészítése az 

előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Nem volt kiegészítenie valója. 

Kérdések, vélemények következtek. 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Lukács Tamás a bizottság elnöke javasolta, hogy 

fogadják el az előterjesztést, majd szavazást rendelt el. 

 

 

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 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

11/2020.(II.10.) határozata 

sportszervezetek támogatásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nevelési-Ifjúsági, Civil-

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 

sportszervezetek támogatására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

 

7. napirend 

Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2019. évi szakmai 

munkájáról 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, hogy van-e kiegészítése az 

előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Nem volt kiegészítenie valója. 

Kérdések, vélemények következtek. 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Lukács Tamás a bizottság elnöke javasolta, hogy 

fogadják el az előterjesztést és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

 

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 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

12/2020.(II.10.) határozata 

a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2019. évi szakmai munkájáról 

szóló beszámoló elfogadásáról, a városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi 

termékpont 2019. évi működtetéséről szóló beszámolójának elfogadásáról, továbbá a 

2019. évi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2020. évi költségvetési 

tervének jóváhagyásáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2019. évi 

szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, a városnéző gumikerekes kisvonat és 

a helyi termékpont 2019. évi működtetéséről szóló beszámolójának elfogadásáról, továbbá 

a 2019. évi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2020. évi költségvetési 

tervének jóváhagyására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

Mivel egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Lukács Tamás bizottsági elnök megköszönte a 

részvételt és a nyílt ülést 10:10 perckor bezárta.  

 

 

 

K.m.f. 

        

  

  

  

Róth József sk.                         Lukács Tamás sk.  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

bizottsági elnök 

 


