Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága nyílt
üléséről.
A Bizottsági ülés helye: a Városháza gróf Andrássy Gyula termében (3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.)
A Bizottsági ülés ideje: 2020. július 6. napján 14 óra
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 (a 4.napirendi pontnál érkezett)
Dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag
Rózsa Tamás bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző
Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási osztályvezető
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi tagja
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási osztályvezető
Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti
Lukács Tamás bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Pénzügyi
Bizottság határozatképes, mivel 7 tagból 6 tag jelen van, egyben az ülést megnyitotta.
Megkérdezte, hogy a meghirdetett napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele, vagy
módosító javaslata.
Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a meghirdetett napirendi pontokkal kapcsolatosan nem volt módosító
javaslat, 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.

Napirend:
1. Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 34/2016. (XI.24.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
szóló rendeletének megalkotására
Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítására
Előtejesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
5. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének
elfogadására
Előtejesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
6. Előterjesztés a varroda közmunkaprogram beszámolójára, a konzorciumi
megállapodás módosítására és a logisztikai szerződés megkötésére
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
7. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató választására
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Zárt ülésen:
1. Javaslat a Közmegbecsülés Díja adományozására (szóban)
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző

1.napirend
Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte Jegyző urat, hogy van-e mondandója,
kiegészítenivalója ezzel kapcsolatban.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy nincs szóbeli kiegészítése a napirenddel
kapcsolatban.
Kérdések, vélemények következtek.
Csernai Ferencné bizottsági tag: elmondta, hogy magasnak tartja a nyersanyag normát, illetve
az emelést. Összehasonlította a saját intézményük nyersanyag normájával is és nem tudja kell-

e ekkorát lépniük. Ő úgy tudja, hogy 2015 óta nem volt nyersanyag norma emelés, az eltelt 5
év alatt emelkedtek az árak, változtak a nyersanyagok árai.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy akár azt is lehet mondani, hogy drasztikusnak
számít az emelés. A Városellátó Szervezet elvégezte azt a számítást, hogy mennyinek kellene
lennie a normának ahhoz, hogy minőségi és mennyiségi paraméterek betartásával a
gyerekeknek oda lehessen adni az ételt. Elmondta, hogy természetesen kevesebből is meg lehet
állapítani. Az intézmény két verziót tett le, de költségvetési okból és arra való tekintettel, hogy
a díj illetve norma emelés nem történt meg 5 éve, a magasabbat írták le. Elmondta, hogy ha ez
a kérés, akkor természetesen tudnak módosítani.
Elmondta, hogy emelésre mindenképp szükség van. Elmondta, hogy az elmúlt időszakban,
főleg az elmúlt három évben olyan szinten nőttek az átlagkeresetek, hogy egy önmagához
képest drasztikus áremelés sem gondolják azt, hogy olyan mértékben vagy olyan hátránnyal
hathat ki a családok költségvetésére. Elmondta, hogy nekik az a szakmai javaslatuk, hogy
emelni kell, de természetesen a Képviselő testület kompetenciája az, hogy milyen normát
határoz meg. Tisztelettel felhívta a figyelmet, hogy olyan helyzetet ne okozzanak, hogy ha az
intézmény be akarja tartani a normát, akkor nem tudja mennyiségben és minőségben odaadni
azt az ételt, vagy pedig akkor a normát kell átlépnie ahhoz, ha oda akarja adni. Elmondta, hogy
ezt az arányt tartaniuk kell, hogy ha az jó megoldás, akkor az alacsonyabbat kell választani.
Elmondta, hogy ő nem ment mögé a számításnak, az ő dolguk az volt, hogy azt öntsék formába,
hogy egyrészt legyen egy határozat, ami a normát dönti el és azt kőbe vési, tekintettel arra, hogy
az Állami Számvevőszék tavalyi vizsgálata kifejezetten kérte és várta. Ez vagy nem került
meghatározásra, vagy nem tudja mi volt az oka. Tehát egy normát meg kell határozni, ezért van
egy határozati javaslat, illetve nagyon alacsony a dolgozói és a vendég ebéd. Elmondta, hogy
ez már benne felveti azt is, hogy nincs-e valamiféle természetbeni juttatás meghúzódva a díj
mögött, ami szintén nem lenne szerencsés. Éppen ezért azt is 700+áfa mértékben javasolják,
hiszen egy dolgozói vagy vendég ebéd esetén nyugodtan lehet a nyersanyagon, a rezsin és a
díjakon felül nyereséget is képezni. Tehát ez van a határozatban, a rendelet pedig normatív
módon, jogszabály szintjén kell, hogy meghatározza a díjat, ami egyezik a normál + áfa
tartalommal.
Szőnyi István bizottsági tag: Elmondta, hogy eddig külön volt választva a pedagógus, aki bent
ebédelt, mert elvileg kötelező neki és külön volt a vendég ebéd. A pedagógusoknak az ebéd úgy
volt, hogy a diák ebéd ára és rátették az áfá-t. Azt a javaslatot tette, hogy a pedagógus és a
vendég ebédet válasszák ketté és az alacsonyabb árat számolják, nem csak a pedagógusnál,
hanem a gyerekeknél is.
Csernai Ferencné bizottsági tag: azt kérdezte, van-e olyan alátámasztó adatuk, hogy eddig
mennyit használtak fel vagy mennyi lenne az eltelt időszak alapján a reális nyersanyag norma,
mert ezt akár 10 napos átlagban, akár havi átlagban nyersanyagként fel kell, hogy használja,
mert a következő ÁSZ ellenőrzés vagy egyéb ellenőrzés arról fog szólni, hogy nem használja
fel a nekik keretként meghatározott nyersanyag költséget.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy ő nem nézett utána a számításnak. Azt tudják
pénzügyi oldalról, hogy csökkenő adatszám mellett is egyre nagyobb a ráfordítás. Azért
drasztikus a növelés, mert folyamatosan ölik bele a pénzt. Elmondta, hogy úgy tudja nincs
kötelező étkezés.
Szőnyi István bizottsági tag: elmondta, hogy a konyhásoknak biztos kötelező az étkezés.

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy úgy gondolja, nem lehet benne valamiféle
természetbeni juttatás. Elmondta, hogy sokkal jogszerűbb és célszerűbb beszélni arról mennyi
legyen az a díj, de mihelyt dolgozói ebédet és a külsős ebédet határoz meg a testület óhatatlanul
is azt a kommunikációt mondja, hogy ő a dolgozónak kedvezményt adott. Elmondta, hogy
inkább azt látná célszerűnek, hogy ez legyen egyszintű, tehát dolgozói és vendég, csak akkor a
mértékét kell alacsonyabban megállapítani.
Dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag: elmondta, hogy a pedagógus, amikor az
étkezését folytatja és tölti az étkezési idejét, akkor közben dolgozik. Elmondta, hogy azt
gondolja, megérdemlik, ha már nem tudnak nyugodtan megebédelni és közben folyamatosan
dolgoznak, akkor legalább ne fizessenek többet érte. Elmondta, hogy egyetért azzal, hogy a
vendég ebédeket válasszák külön, hiszen sokszor előfordul, hogy vendég étkeztetés történik,
akik esetleg lehetnek máshonnan ide érkező kollegák vagy gyerekek, azok nyilván
belekalkulálják, hogy itt az étkezésért fizetnek és nekik még így is jobb lesz, mint ha elmennek
egy vendéglőbe étkezni.
Róth József bizottsági tag: elmondta, hogy látva az árakat, szerinte nem igazán lehetne
olcsóbban kihozni ezeket a dolgokat.
Szőnyi István bizottsági tag: elmondta sokszor szembesül vele, hogy van olyan gyerek,
amelyik a húst nem eszi meg.
Csernai Ferencné bizottsági tag: elmondta, hogy azt nem szeretné, ha a gyerek éhesen menne
haza. Elmondta, hogy az óvodában 323,-Ft a háromszori étkezés, a bölcsődében 323,-Ft a
négyszeri étkezés, tehát ott tényleg csökkentett összeg van.
Lukács Tamás bizottsági elnök: azt a javaslatot tette, hogy ez az A és B variáció is kerüljön
kiküldésre minden bizottsági tagnak, ezt a kérdést vegyék le napirendről és csütörtökön, reggel
7 óra 50 perckor jöjjenek össze és szavazzanak erről.
Szőnyi István bizottsági tag: megkérdezte, hogy szeptember 1-től gondolják-e bevezetni.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy szeptember 1-től tervezik bevezetni.
Megkérdezte, hogy mit kér a bizottság, kell-e még valamit beszerezni csütörtökre vagy bámiféle
számítási metódus utána nézzenek-e még.
Csernai Ferencné bizottsági tag: elmondta, hogy annak nézzenek utána, volt-e túllépés, és ha
igen mennyivel lépték túl.
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: elmondta, hogy ő 2020. márciustól látja, hogy annak
ellenére, hogy a konyhájuk 500 adag helyett főz 150-et emlékei szerint 500 000,- Ft havonta a
túllépés.
Csernai Ferencné bizottsági tag: elmondta, hogy elfogadja az emelést, szerinte már tavaly
tavasszal vagy ősszel kellett volna. Elmondta, hogy nekik is éves szinten volt túllépésük, ezért
is kérték a norma emelést. Elmondta, hogy náluk 630,- Ft a reggeli, a tízórai, az ebéd, az
uzsonna és a vacsora, bár a tízórai és az uzsonna vagy keksz, vagy tej, vagy gyümölcs 30,- Ft,
míg az ebéd 265,- Ft. Más a gyermek élelmezés, mert fejlődő szervezetről van szó, nekik több
energia, több kalória kell.

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: elmondta, hogy nem ugyanannyi volt 2015-ben és most
a minimálbér.
Csernai Ferencné bizottsági tag: elmondta, hogy csak a nyersanyag normát határozzák meg.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy szerinte egyet beszélnek. Elmondta, hogy
utána néznek, milyen információt tudnak még a bizottság tudomására hozni.
Szőnyi István bizottsági tag: kérte, hogy vizsgálják meg, mert a 700,- Ft-ot nagyon magasnak
találja.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondta, hogy az önkormányzattal az ő dolgozóinak nincs
jogviszonya, a tankerületi dolgozókról van szó. Elmondta, hogy abban talán egyet értenek, hogy
nem lehet mögötte természetbeni juttatás. Elmondta, hogy muszáj lenne egy jogcímen maradni,
az árat variálják, de ne vigyék az alá, hogy ráfizetés legyen belőle.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök javasolta a
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó előterjesztés levételét a napirendről és térjenek vissza rá a testületi ülés előtt, majd
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
Pénzügyi Bizottsága
13/2020. (VII.6) határozata
a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27) önkormányzati rendelet
módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést leveszi napirendről, tekintettel arra, hogy az előterjesztés rendkívüli ülésen
kerül megtárgyalásra.

2.napirend
Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 34/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet
módosítására
Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérte jegyző urat, ha van kiegészíteni valója, tegye meg.
dr. Rózsahegy Ferenc: elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója, de a kérdésekre szívesen
válaszol.
Kérdések, vélemények következtek.
Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy miért kell most módosítani.

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy onnan indult a folyamat, hogy a piac esetén az
ott vállalkozási tevékenységet végző üzlet tulajdonos kért kedvezményt, mert a piac munkálatai
alatt nem volt akkora a forgalom. Ő azt gondolja, hogy ez egy akceptálható dolog. Elmondta,
hogy volt már rá precedens, a Kazinczy utcánál ugyanezt alkalmazta az önkormányzat, sem
morális, sem jogi aggály nem volt. Ellenben az akkori szabály akként készült el, hogy alá kellett
támasztania dokumentációval és ennek az alátámaszthatósága csorbult, mert nincs egy fix pont.
Onnan indult a dolog, hogy a kérelemnél a kérelmező nem tudta azt alátámasztani, hogy
mennyire esett vissza a forgalma, mert a forgalma nem esett vissza. Ellenben ő azon az
állásponton volt, hogy mennyi lehetett volna. Azt már nem lehetett rekonstruálni, hogy ha nem
lett volna a felújítás mennyi lett volna az ő bevételkiesése, ugyanis bevételkiesést nem
szenvedett el. Tehát gyakorlatilag úgy adtak kedvezményt, hogy nem adtak kedvezményt. Erre
jött az a megoldás, hogy ne vizsgálják ezt, hanem generálisan mentesítsék, ahogy az építési
napló nyílik és ahogy záródik napra számoltan és 50%-ra. Gyakorlatilag innentől kezdve nem
kérnek becsatolni semmit. Tehát ez a megoldás született, ezért kellett másodszorra módosítani
és természetesen a kedvezményt újból visszamenőlegesen adni.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök javasolta a helyi
iparűzési adóról szóló 34/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
előterjesztés elfogadását 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
Pénzügyi Bizottsága
14/2020. (VII.6.) határozata
a helyi iparűzési adóról szóló 34/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a helyi iparűzési adóról szóló 34/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

3.napirend
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló
rendeletének megalkotására
Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy jegyző úrnak vagy osztályvezető
asszonynak van-e kiegészíteni valója.
dr. Rózsahegyi Ferenc bizottsági tag: elmondta, hogy nincs kiegészíteni valójuk.
Kérdések, vélemények következtek.
Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy milyen pályázatos pénz az a körülbelül 3
milliárd Ft, ami bevételként megjelent, de kiadásban nem jelent meg.
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: megkérdezte, hogy melyik táblára gondol.

Róth József bizottsági tag: elmondta, hogy azt látja a beruházások 4 768 000 000,- Ft az
előirányzott, évi módosított 4 235 000 000,- Ft és a teljesítés 1 352 000 000,- Ft.
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: elmondta, hogy a tervezéskor alapvetően a pályázatok
esetében nagyobb részt a beruházásokat tervezik, de amikor zajlik a kivitelezés és jönnek a
számlák, akkor sok esetben kiderül, hogy az nem beruházás, hanem felújítás számviteli
elszámolás szempontjából. 139 000 000 Ft volt csupán az eredeti előirányzat, illetve több
pályázatuknál is felmerül működési költség is, tehát bért fizetnek illetve a többi kiadások is
felmerülnek és azok ott kerülnek elszámolásra. Ez az eltérésnek az oka.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök javasolta a
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletének
megalkotására vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát.
S z a v a z á s : A Pénzügyi Bizottság 6 jelen lévő tagja, 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága
15/2020 (VII.6.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletének
megalkotásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló
rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést fogadja el.

4.napirend
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítására
Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy a jegyző úrnak vagy az osztályvezető
asszonynak van-e kiegészíteni valója.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója.
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: elmondta, hogy a pandémia helyzet okozta gazdasági
helyzet, ami kialakult ennek kapcsán, az az önkormányzatot is elérte, amivel elég gyorsan, elég
hamar szembesültek március közepén és látták, hogy egyrészt az önkormányzatoknak nem túl
nagy a mozgástere, hiszen a gazdasági támogatások elsősorban a gazdasági szektort érintették.
Viszont az ő teljesítőképességük, vagy adóelőfizetői képességük az nagyban befolyásolja az
önkormányzat tárgyévi helyi adó bevételeit, ami egyébként az anyagban, illetve a költségvetési
táblákban látszik is, hogy a tervezett 1 000 000 Ft-os bevétellel szemben 600 milliót
prognosztizálnak. Nem könnyű most ebben a helyzetben és az elmúlt három hónapban is
konkrét számokat, vagy konkrét nagyságrendet meghatározni, mert hétről hétre, vagy hónapról
hónapra változott a helyzet, ha már csak azt nézik, hogy a Kalandpark költségvetése által önként
vállalt feladatok 400 millió forint. Márciusban azt gondolták, hogy 0 forint lesz a bevételük, ha
nem tud újraindulni, ehhez képest májusban újraindult és most már ez a tervezet az eredetihez

képest csak 200 millió forint bevétellel számol, viszont a 0-hoz képest meg 200 millió forint
bevétellel számol. A normatíva igénylés feltételei, illetve a folyósítás nem változott, mert a
kormány illetve az állam továbbra is finanszírozza a kötelező feladatokat. Nyilván itt az önként
vállalt feladatokat kellene csökkenteniük, bár nem tudják olyan mértében csökkenteni a
kiadásokat, mint amilyen mértékben várhatóan csökkennek a bevételeik. Ez látszik is a
tervezésből, hogy jelenleg 300 millió Ft hiánnyal számol a tárgyévi költségvetésük. Időközben,
amit lehetett biztosítások tekintetében megtettek, a hitelkeretüket 140 000 000 Ft-ról sikerült
felemelni 300 000 000 Ft-ra, ehhez múlt héten jött meg a szerződés és nyílt meg a lehívási
joguk. Beadtak egy pályázatot, ami 55 000 000 igényeltek, 29 millió Ft támogatásban
részesültek. Illetve múlt héten jelent meg egy kormányrendelet, amiben kiegészítő támogatást
folyósítanak az önkormányzatoknak, ami elsősorban a 2020. január 1-jei minimálbér emelés
kompenzálására irányul. Ennek a várható nagyságát még nem tudják, a kormány határozata
szerint július 10-én utalják át a támogatás felét, a másik felét pedig 5 havi egyenlő részletben a
nettó finanszírozás keretében fogják megkapni. Ezen kívül szeptemberben lehetőségük lesz
még egy pályázat megnyitására, szeptember 31-ig kell benyújtani a pályázatot, valamint múlt
héten jelent meg, hogy július 20-ig tudnak pályázni idegenforgalmi adó kieső bevételre, amit
be fognak nyújtani, bár nem egy jelentős összeg. Valamint beadtak még egy pályázatot a
védekezési költségekre, ami az emlékei szerint 14 000 000 Ft. Ennek az elbírálása még nem
történt meg. Ez a bevételi oldal, kiadási oldalról pedig egyetlen intézményüknél sem volt
létszámleépítés, sem pedig részmunkaidős foglalkoztatás. Az elsődleges szempont a
munkahelyek megtartása és ezen lesznek a jövőben is. A 300 millió Ft-os hitelkeretüket
szeptember 30-ig kell 50%-ot visszatölteniük. Elmondta, hogy ezt elfogadhatónak találták a
szerződés módosításakor, mert szeptember 30-ig helyi iparűzési adó bevételük fog keletkezni.
Egyrészt a május 31-ei befizetés, amit eltoltak és lehetőséget kaptak a cégek, hogy szeptember
31-ig teljesítsék, illetve már most az előlegfizetési kötelezettségük is megnyílik szeptember 15én. Elmondta, hogy azt gondolja 150 000 000 Ft bevétellel számolhatnak. Igazából majd az azt
követő hónapok lesznek érdekesek bevétel szempontjából. Elsődleges szempont, hogy a
béreket kifizessék, ami egy havi nettó bér 95 000 000 Ft az önkormányzatnak, de remélik, hogy
lesznek még támogatások. Benne volt a költségvetési törvényjavaslatban egy kedvezményes
árú, jeles ajánlatú hitelfelvételi lehetőség az önkormányzatnak, ami kormányengedélyhez nem
lett volna kötött, azonban az elfogadó költségvetési törvényben ez már nem szerepelt. Úgy
módosították az igénylés feltételeit, hogy a jelenlegi likvid hiteleket, amik 12 havi lejáratúak
azt 18 hónapra kitolták. Tehát a december 31-ei fizetési kötelezettséget kitolhatja az
önkormányzat következő év június 30-ig, és ez három éves kifutási idővel az
önkormányzatoknak mindig az előző évi iparűzési adó bevétel mértékéhez igazítva 25, 20 és
15%-os nagyságrenddel, ami az ők esetében 2020-ban 250 000 000 Ft, viszont ez is hitel, amit
vissza kell fizetniük. Elmondta, hogy az iparűzési adó bevétel csökkenése nem csak ezt az évet
érinti, hanem érinti majd 2021. illetve 2022. évet is, hiszen a cégek, vállalkozások, gazdasági
társaságok a megelőző két év utolsó napja alapján fizetik az iparűzési adó előleget.
Simonné Hauzer Mónika bizottsági tag 14 óra 41 perckor megérkezett.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök javasolta a Sátoraljaújhely
Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát.
Lukács Tamás bizottsági elnök: megköszönte, hogy kézben tartják és kezelik ezt a nem
könnyű pénzügyi helyzetet.

S z a v a z á s : A Pénzügyi Bizottság 7 jelen lévő tagja, 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő testülete
Pénzügyi Bizottsága
16/2020 (VII.6.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.
(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést fogadja
el.

5.napirend:
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására
Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, jegyző úrnak van-e kiegészíteni valója.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója.
Róth József bizottsági tag: elmondta, hogy úgy látja, a Zemplén TV megint probléma van és
egy ilyen év után elég felháborító, hogy megint a pénzkezeléssel vannak problémák. Elmondta,
hogy szerinte ez így nem mehet tovább.
Lukács Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy a napirendi pont nem a Zemplén TV-ről szól,
hanem az egész jelentésről. Tehát az már egy másik alkalomnak a témája lehet, hogy mit
kezdjenek ezekkel a megállapításokkal, de most az ellenőrzési jelentésről kell beszélniük.
Nyilvánvaló, hogy ahol ilyen megállapítások vannak, azokat kezelni kell, de ez majd egy másik
ülés napirendi pontja.
Róth József bizottsági tag: igazat adott, de elmondta, hogy évek óta ez megy.
S z a v a z á s : a Pénzügyi Bizottság 7 jelen lévő tagja, 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága
17/2020 (VII.6.) határozata
az önkormányzat 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az önkormányzat 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről szóló
előterjesztést fogadja el.
6.napirend
Előterjesztés a varroda közmunkaprogram beszámolójára, a konzorciumi megállapodás
módosítására és a logisztikai szerződés megkötésére

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy jegyző úrnak van-e kiegészítenivalója.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy nincs kiegészítenivalója, de szívesen válaszol
a kérdésekre.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök javasolta a varroda
közmunkaprogram beszámolójáról, a konzorciumi megállapodás módosításáról és a logisztikai
szerződés megkötéséről szóló előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát.
Szavazás: A Pénzügyi Bizottság 7 jelen lévő tagja, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága
18/2020 (VII.6.) határozata
a varroda közmunkaprogram beszámolójáról, a konzorciumi megállapodás
módosításáról és a logisztikai szerződés megkötéséről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a varroda közmunkaprogram beszámolójáról, a konzorciumi
megállapodás módosításáról és a logisztikai szerződés megkötéséről szóló előterjesztést
fogadja el.
Csernai Ferencné bizottsági tag: megköszönte a varrodai dolgozóknak a szájmaszk varrást.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy szerinte soha nem kaptak nemesebb feladatot,
mint most.
Lukács Tamás bizottsági elnök: külön kérte, hogy a köszönet kerüljön bele a jegyzőkönyvbe.

7.napirend
Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató választására
Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy jegyző úrnak van-e kiegészítenivalója.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondta, hogy az ügyvezető személyét pillanatnyilag még homály
fedi. Az egész napirend azért került a Képviselő testület elé, mert a jelenlegi ügyvezető
nyugdíjazására tekintettel bejelentette a lemondását. Elmondta, hogy ő maga azt a gyakorlatot
fenntartva, hogy az önkormányzat több Kft-t saját köztisztviselő kollegái ügyvezetik, térítés és
megfelelő alkalmazás nélkül, ebből erőt és ihletet merítve gondolta azt és tett javaslatot
polgármester úr irányába, hogy ha már Ipari Park Kft. akkor az fejlesztés, beruházási kérdések
szóval a fejlesztési csoportból Németh Attila van olyan tehetséges, hogy tud vinni egy Ipari
Park Kft-t. Elmondta, hogy ő az ő személyére tett javaslatot. Ellenben az Ipari Parkban Kft.
tekintetében felmerült egy olyan személy, aki alpolgármester úrnak került a látókörébe, aki
kifejezetten ebben a szektorban tevékenykedik és őt próbálnák erre a megtisztelő feladatra
megbízni, de ezt a második személyt ő nem tudja. Elmondta, hogy felhatalmazást kapott arra,
hogy az ő javaslatát terjessze elő.
Kérdések, vélemények következtek.

Lukács Tamás bizottsági elnök: elmondta, ha jól értette lesz még egy előterjesztés is.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy van egy név, Németh Attila neve, de 1-2 napon
belül tényleg tisztázódik. Egy biztos ennek a Kft-nek ügyvezetőnek kell lennie.
Róth József bizottsági tag: elmondta, hogy lehet keveri a dolgot, de ő úgy tudja a polgármester
úr kinevezett egy Fanni nevezetű hölgyet.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy ő az Újhelyi Gazdálkodási Kft-hez lett
kinevezve. Elmondta, hogy a polgármester úr döntéshozatalához kapcsolódóan a
kormányhivatal felhívta a figyelmét minden önkormányzatnak, hogy a képviselő testületek nem
működése idején a polgármesterek a szükségesség és az arányosság mértékével felelnek
döntéshozatalukért. Tehát minden olyan döntést meg kell hozni, ami az elhatározása
érdekeltség, és az ellenkezője is igaz, hogy minden döntés marad, ami ráér. Így az Újhelyi
Gazdálkodási Kft-nél pont a pandémia idején volt lemondás, ott nem lehetett várni,
szükségképpen döntenie kellett a polgármester úrnak. Itt már december óta jelezte a kolleganő,
hogy nyugállományba fog vonulni és fél évvel előtte ő már jelezte, hogy szeretné, ha az ő
személyét mentesítenék. Elmondta, hogy ő volt a szemtanú, aki azt mondta neki, hogy keresnek
embert, de ameddig lehet, maradjon ez a tisztség az ő vállán. Értelemszerűen ő augusztus 1jével nyugdíjas lesz, attól tovább nem lehet húzni.
Lukács Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy az a javaslata vegyék le napirendi pontról és
csütörtökön térjenek vissza rá.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök javasolta a
Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató választásáról szóló előterjesztés levételét
napirendről, tekintettel arra, hogy az előterjesztés rendkívüli ülésen kerül megtárgyalásra,
majd szavazásra bocsátotta javaslatát.
S z a v a z á s : a Pénzügyi Bizottság 7 jelen lévő tagja, 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága
19/2020 (VII.6.) határozata
a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató választásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Sátoraljaújhelyi Ipari Park
Kft. ügyvezető igazgató választásáról szóló előterjesztést leveszi napirendről, tekintettel
arra, hogy az előterjesztés rendkívüli ülésen kerül megtárgyalásra.
Mivel más észrevétel, kérdés, felvetés nem hangzott el, Lukács Tamás bizottsági elnök
megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 15 órakor bezárta.

K.m.f.
Róth József sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Lukács Tamás sk.
Bizottsági elnök

