Jegyzőkönyv

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága nyílt
üléséről.
A Bizottsági ülés helye: a Városháza, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. gróf Andrássy Gyula
termében.
A Bizottsági ülés ideje: 2021. december 13. napján 10.00 órától
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. Terdik Sándor jegyző
dr. Fazekas Márk Péter aljegyző
Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó
Kovács Péter közbeszerzési szaktanácsadó
Tóth Csaba Gábor Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont ügyvezető
Seres Péter Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági osztályvezető
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Terdik Sándor jegyző
dr. Fazekas Márk Péter aljegyző
Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó
Seres Péter Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági osztályvezető
Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti

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 van-e valakinek módosítási javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban.

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.

dr. Terdik Sándor jegyző: kérte a 3. napirendi pont levételét a bizottsági ülés napirendjei
közül, tekintettel arra, hogy jelenlegjogszabályi környezetben nincs lehetőség arra, hogy a
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont jegyárat tudjon emelni.
Mivel egyéb vélemény, javaslat nem hangzott el a napirendi pontokat illetően, ezért Lukács
Tamás bizottsági elnök javasolta az ülés módosított napirendjének elfogadását.

S z a v a z á s : a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal –
egyhangúlag – elfogadta az alábbi napirendi pontokat:
1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
módosítására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési
tervének módosítására
Előterjesztő: Kovács Péter közbeszerzési szaktanácsadó
3. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai
tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről (2021.01.01.-2021.10.31.) szóló tájékoztató
elfogadására
Előterjesztő: Seres Péter ügyvezető
1. napirendi pont
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
módosítására
Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy jegyző úrnak vagy osztályvezető
asszonynak van-e kiegészíteni valója.
Tekintettel arra, hogy nem volt kiegészíteni való kérdések következtek.
Róth József bizottsági tag: miből adódik az a költségvetési hiány.
Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági osztályvezető: az a beruházásokból adódik,
mint például mikor megvan a támogatói döntés, hogy ekkora összeget fognak előlegként
megkapni, azt a költségvetésbe be kell építeni, de az a pénz még nem érkezik meg, akkor azt
szerepeltetik a költségvetési hiánynál.
Róth József bizottsági tag: miből adódik a működési költségvetési hiány.
Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági osztályvezető: abból tevődik össze, amit az
előirányzatnál megterveztek a 2021. évi költségvetésnél februárban, működési bevételek és
kiadások folyamatosan jönnek évről évre és ezért a működési hiány is folyamatos, nem
nullázódik le minden egyes év költségvetésénél.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta
javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Sátoraljaújhely

Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztés
elfogadását.

S z a v a z á s : a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 6 igen szavazat és 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
16/2021. (XII.13.) határozata
a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja
a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el.

2. napirendi pont
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének
módosítására
Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy jegyző úrnak vagy osztályvezető
asszonynak van-e kiegészíteni valója.
Tekintettel arra, hogy nem volt kiegészíteni való kérdések következtek.
Róth József bizottsági tag: azt szerette volna tudni, hogy miért vannak benne befejezett
projektek.
dr. Terdik Sándor jegyző: ez egy terv. Az előterjesztés semmi másról nem szól, csak arról,
hogy az a terv, amit az önkormányzat elfogad év elején, az hogyan módosul és változik az év
folyamán újabb projektek érkezésével. Ehhez nincs köze a befejezéseknek és a folyamatban
lévő közbeszerzéseknek, ez csak egy tervezet, hogy az önkormányzat milyen közbeszerzéseket
tervez, és ha az változik az év folyamán, akkor azokkl a tervet szükséges módosítani.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta
javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Sátoraljaújhely
Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének módosítására vonatkozó előterjesztés
elfogadását.
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 Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
17/2021. (XII.13.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja
a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi
közbeszerzési tervének módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el.

3. napirendi pont
Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről és
pénzügyi helyzetéről (2021.01.01.-2021.10.31.) szóló tájékoztató elfogadására

Lukács Tamás bizottsági elnök: köszöntötte ügyvezető igazgató urat, megkérdezte van-e
kiegészíteni valója.
Tekintettel arra, hogy nem volt kiegészíteni való kérdések következtek.
Róth József bizottsági tag: miért október 31.-éig szóló ez a beszámoló, elvileg napra késznek
kéne lenni.
Seres Péter ügyvezető: elmondta, hogy kettős könyvvitel esetén lezárt folyamatokból tudnak
mérleget készíteni, ahogy a címe is mutatja, ez egy időszakra szól. Hó végével tudtak mérleg
fordulót csinálni, november végével lehetne, de igazából ennyire naprakészen talán a könyvelő
iroda sem felkészült. Nyilván le tud generálni egy mérleget, de az olyan szinten gyors és nyers
mérleg, ami még rendezésre vár.
Róth József bizottsági tag: megkérdezte milyen tárgyi eszközöket vásároltak.
Seres Péter ügyvezető: létrejött egy rádió egy elég komoly eszközigénnyel, a rádió mellett egy
modern szerverszoba is elkészült. Ezek mind nagyon fejlett technikai eszközök, és a rádió
mellett a televíziós eszközpark fejlesztésére is idén került sor. Nyilván tételesen tárgyi
eszköznyilvántartásban megvannak ezek az eszközök, mindezek garantálják azt, hogy a
Zemplén Televízió és a Zemplén FM a legkorszerűbb technológiával rendelkezzen ahhoz, hogy
bármelyik országos televízió részére tudjanak anyagokat, tudósításokat készíteni.
Róth József bizottsági tag: a pénzügyi műveletek kifejezés mit takar.
Seres Péter ügyvezető: banki műveleteket, ezeknek a kifutását, és ami átfut az előző évről.
Róth József bizottsági tag: az előző évhez képest nagyon magasnak találta. Megkérdezte, hogy
megint készpénzt vesznek-e ki a bankszámláról azért ilyen sok.
Seres Péter ügyvezető: elmondta, hogy természetesen nem, és a megint szót határozottan
visszautasítja.
Lukács Tamás bizottsági elnök: megköszönte a televízió munkatársainak a munkáját, azt
hogy létrehoztak egy rádiót és folyamatosan fejlesztik a televíziónak és a rádiónak az
eszközparkját. Azt gondolja, hogy szüksége van a környéknek és a városnak egy ilyen
hírforrásra.

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta
javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Zemplén Televízió
Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről (2021.01.01.2021.10.31.) szóló tájékoztató elfogadását.

A Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen levő 7 tagja, 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
18/2021. (XII.13.) határozata
a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről és pénzügyi
helyzetéről (2021.01.01.-2021.10.31.) szóló tájékoztató elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja
a képviselő-testületnek, hogy a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai
tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről (2021.01.01.-2021.10.31.) szóló tájékoztatót
fogadja el.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Lukács Tamás bizottsági elnök
megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést 10 óra 13 perckor bezárta.

K.m.f.

Róth József sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Lukács Tamás sk.
Bizottsági elnök

