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 30. napján 8 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
Távol volt:
Rózsa Tamás bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti
Lukács Tamás bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Pénzügyi
Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 6 tag jelen van, egyben az ülést megnyitotta.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek módosító javaslata a napirenddel kapcsolatosan.
Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a meghirdetett napirendi ponttal 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 6 tagja, 6 igen szavazattal –
egyhangúlag – elfogadta az ülés napirendjét.
Napirend:
1. Előterjesztés a Medicopter Alapítvány részére adomány nyújtására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester

1. napirend
Előterjesztés a Medicopter Alapítvány részére adomány nyújtására
Lukács Tamás bizottsági elnök: Elmondta, hogy ez egy országos felhívás, nem csak a mi
önkormányzatunkhoz érkezett ez a kérés, ezért remélik, hogy össze fog gyűlni ez a kívánt
pénzösszeg. Elmondta, hogy polgármester úrral egyeztetve és a jelenlegi pénzügyi helyzetre
tekintettel 50 000 Ft-os támogatás megszavazását terjesztené elő.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök javasolta a Medicopter
Alapítvány részére adomány nyújtásáról szóló előterjesztés elfogadását és szavazásra
bocsátotta javaslatát.
S z a v a z á s : a Pénzügyi Bizottság 6 jelen lévő tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága
23/2020. (VII.30.) határozata
a Medicopter Alapítvány támogatásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Medicopter Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit
Kft. szerződéses támogatójának sürgősségi betegállátásban alkalmazott megfelelő eszközök
(Buddy LITE vér/folyadék melegítő, Vérhűtő), felszerelések beszerzéséhez az Önkormányzat
2020. évi költségvetésének terhére 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást biztosítson az
Alapítvány részére.

Mivel más észrevétel, kérdés, felvetés nem hangzott el, Lukács Tamás bizottsági elnök
megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 8 óra 5 perckor bezárta.
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Róth József sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Lukács Tamás sk.
Bizottsági elnök

