Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nevelési-Ifjúsági, CivilSportügyi és Közművelődési Bizottsága rendkívüli nyílt ülésén.
A Bizottsági ülés helye: Városháza, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. gróf Andrássy
Gyula termében
A Bizottsági ülés ideje: 2022. február 14. napján 10:00 órakor
A Bizottság részéről megjelentek:
Szőnyi István bizottsági elnök
Lukács Tamás bizottsági tag
Schweitzer Tamás bizottsági tag
Róth József bizottsági tag
Fehér József bizottsági tag
Palicz Istvánné bizottsági tag
Távol volt: Godzsák Attila bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívott:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja
dr. Terdik Sándor jegyző
dr. Fazekas Márk Péter aljegyző
Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó
dr. Madák Tímea osztályvezető
Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Terdik Sándor jegyző
dr. Fazekas Márk Péter aljegyző
Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó
Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető
Jegyzőkönyvvezető:
Obráz Béláné
Szőnyi István bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság határozatképes, mert 7 tagból
6 tag jelen van, egyben az ülést megnyitotta. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy az ülés
napirendjével kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat. Mivel észrevétel, javaslat
nem volt, az ülés napirendjeit a meghívó szerint szavazásra bocsátotta.
Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.
S z a v a z á s : A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság szavazáskor
jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjeit az alábbiak szerint
elfogadta.
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Napirendi pontok:
1. Előterjesztés
Sátoraljaújhely
Város
Önkormányzatának
2022.
évi
költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző
2. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének
véleményezésére
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
1. Napirend: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi
költségvetésének elfogadására
Szőnyi István bizottsági elnök: megkérdezte, hogy dr. Terdik Sándor jegyző úrnak van-e
kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatosan.
dr. Terdik Sándor jegyző: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdések, vélemények következtek.
Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy tavaly mennyi volt az iparűzési adó bevétele.
Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: 937 millió forint volt tavaly, idén pedig 903 millió a
tervezet szerint.
Róth József bizottsági tag: megjegyezte, hogy 30% kiesés tapasztalható a tavalyihoz képest.
Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: ennek oka, hogy a KKV nyilatkozatokból kevesebb
érkezett be.
Róth József bizottsági tag: ha 1,5% helyett 1% iparűzési adóval számolnak, akkor 30%-kal
kevesebb iparűzési adó bevétel kellene, hogy legyen.
Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: 903 millió bevétellel számolt. Az adózárás megnyitása
után látható, hogy mennyi előirányzatot terveztek meg, illetve a vállalkozók mennyi
nyilatkozatot hoztak vissza, és hogy mindenkinek az előírása mennyivel lett megtervezve.
Róth József bizottsági tag: véleménye szerint a májusi korrekcióra való tekintettel az lenne
megállapítható, hogy 600 milliónál nincs több bevétel.
Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: több bevételnek kell lenni, mint 600 millió, azért került
903 millió beírásra. Beírhatott volna akár 2 milliárdot is, de az nem lenne releváns. Ez a
tervezett bevétel a nyitáskori tervezett iparűzési adó előlegből került megállapításra, valamint
ehhez jön majd még a májusi korrekció, illetve a szeptemberi előleg.
Róth József bizottsági tag: 1,5%-kal terveztek, ami most 1%-ra változott. Ez 30%-os kiesést
jelent, tehát ha ugyanakkora bevétellel tervez, úgy számításai szerint 1%-nál csak 600 milliós
bevételre lehetne számítani.
Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: a bevétel összetevődik abból is, hogy vannak KATA-s
vállalkozók, akik nem feltétlenül adják le a KKV-s nyilatkozatukat, nekik 25-25 ezer forintot
fizetniük kell, emiatt az összeg százalékos visszabontásban már másképp fog alakulni.
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Róth József bizottsági tag: attól tart, hogy a vártnál 30%-kal kevesebb lesz az iparűzési adó
bevétel.
Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: márciusban lesz látható, hogy mennyi előlegfizetés fog
beérkezni, ebből már következtetni lehet arra, hogy a vállalkozó kér e pluszban valami
enyhítést, amelynek következményeit majd májusban lehet látni. A tavalyi tervezet 700 millió
volt, és ettől sokkal több jött be. Előre nem lehetséges pontosan meghatározni. Ezért csak egy
tervezet ez a költségvetés.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szőnyi István a bizottság
elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és
Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő- Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását.
S z a v a z á s : A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság szavazáskor
jelen lévő 6 tagja, 5 igen és 1 nem szavazattal– az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Nevelési- Ifjúsági, Civil- Sportügyi és Közművelődési Bizottsága
6/2022.(II.14.) határozata
a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nevelési- Ifjúsági, Civil- Sportügyi
és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város
Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést fogadja el.
2. Napirend: Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének
véleményezésére
Szőnyi István bizottsági elnök: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Szőnyi István a bizottság elnöke
szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és
Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az általános iskolai felvételi
körzethatárok tervezetének véleményezéséről szóló előterjesztés elfogadását.
S z a v a z á s : A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési 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
7/2022.(II.14.) határozata
az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezéséről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nevelési- Ifjúsági, Civil- Sportügyi
és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város
Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 50. § (8)
bekezdésében kapott véleményezési jogával élve a Sárospataki Tankerületi Központ által
kialakított általános iskolai körzethatárok tervezetével értsen egyet.

4
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Szőnyi István bizottsági elnök
megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta.

K. m. f.

Lukács Tamás sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szőnyi István sk.
bizottság elnöke

