
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 

rendkívüli nyílt üléséről. 

 

A Bizottsági ülés helye: Sátoraljaújhely Polgármesteri Hivatal Gróf Andrássy Gyula terem, 

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. július 09.  7:45 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 

Dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag 

Rózsa Tamás bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné  

 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Pénzügyi 

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

Megkérdezte, hogy a meghirdetett napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele, vagy 

módosító javaslata. 

 

Tekintettel arra, hogy a meghirdetett napirendi pontokkal kapcsolatosan nem volt módosító 

javaslat, ezért az Elnök szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét.  

 

Napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosítására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató választására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 
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1.napirend 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosítására  

 

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: Elmondta, hogy mindenki megkapta a módosított 

előterjesztést, a) és b) verzióval. Az egyik magasabb és a másik alacsonyabb összegű. Javasolta 

az alacsonyabb emelés elfogadását. Megkérdezte Jegyző urat, hogy van-e kiegészíteni valója.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy egyeztetés történt aki az alátámasztó adatokat 

készítette, az intézmény vezetőjével és az élelmezésvezetővel. Túlzott differencia merült fel. 

Elmondta, hogy nem a hivatal végezte a számítást, úgy tűnik, hogy nem norma számítást 

végeztek, hanem önköltséget. Az önköltségben pedig benne vannak a fajlagos költségek. Újra 

kell számoltatni a pénzügyi osztályvezető, aljegyző, intézmény vezető, Páles igazgató úr, és az 

élelmezés vezető tegnap ültek össze és az a javaslat született, hogy a következő testületi ülésen 

tárgyalják, vegyék le napirendről, mert számítási hibák vannak benne. Így a képviselő-testület 

sem fogja a mai napon tárgyalni.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Szőnyi István képviselő: Elmondta, hogy régen úgy volt a számítást, hogy volt a nyersanyag 

norma, erre tették 1,6 szorzóval a rezsit, ehhez jött még az áfa. Számolása alapján felnőtt esetén 

600,-Ft körül lenne, 370,-Ft lenne a gyermek ebéd  

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy üdvözli, hogy lekerül a napirendről, az anyag 

nem volt egyértelmű, a nyersanyag norma fogalmával nem voltak tisztában.  

 

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, majd szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

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 

Pénzügyi Bizottsága 

21/2020. (VII.9.) határozata 

a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést vegye le a napirendről, a következő ülésen 

kerüljön megtárgyalásra. 

 

 

 

2.napirend 

Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató választására  
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Lukács Tamás bizottsági elnök: Elmondta, hogy polgármester úrral történt egyeztetés alapján 

Németh Attilát javasolja igazgatónak, akit mindenki ismer, a fejlesztési csoport munkatársa.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök javasolta a Sátoraljaújhelyi 

Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató választásáról szóló előterjesztés elfogadását, miszerint az 

Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezetőjévé 

Németh Attila kerüljön megválasztásra.  

 

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 javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy az Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő Sátoraljaújhelyi 

Ipari Park Kft. ügyvezetőjévé Németh Attila kerüljön megválasztásra.  

 

 

 

Mivel más észrevétel, kérdés, felvetés nem hangzott el, Lukács Tamás bizottsági elnök 

megköszönte a részvételt és az ülést 7:52 órakor bezárta.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

     

    

 

 

 Róth József sk.      Lukács Tamás sk. 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő              Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 


