
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési 

és Vagyongazdálkodási Bizottsága és a Pénzügyi Bizottsága rendkívüli együttes üléséről. 

 

A Bizottsági ülés helye: a Városháza, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Dísztermében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. október 7. napján 8 órától 

 

A Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részéről megjelentek: 

Palicz István bizottsági elnök 

Kracson Norbert bizottsági tag 

Sebes Péter bizottsági tag 

Szabó János bizottsági tag 

Zelina Zoltánné bizottsági tag 

Varga Mária bizottsági tag 

Tóth Zsolt bizottsági tag 

 

A Pénzügyi Bizottság részéről megjelentek: 

Lukács Tamás bizottsági elnök 

Csernai Ferencné bizottsági tag 

Róth József bizottsági tag 

Simonné Hauzer Mónika bizottsági tag 

Dr. Takácsné Sipos Erzsébet bizottsági tag 

Rózsa Tamás bizottsági tag 

 

 Az ülésről távolt volt: 

Szőnyi István bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági osztályvezető 

Seres Péter Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Seres Péter Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti 

 

 

Palicz István bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megkérte Lukács Tamás 

bizottsági elnököt, hogy állapítsa meg határozatképességüket.  

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megállapította, hogy a Pénzügyi Bizottság határozatképes, 

mivel 7 tagból 6 tag jelen van. 

 

Palicz István bizottsági elnök: megállapította, hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsági is határozatképes, mivel 7 tagból 7 tag jelen van. Elmondta, 

hogy egy napirendi pontjuk van, amely a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. éves 
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működési támogatásának megemeléséről szól. Megkérdezte, hogy van-e valakinek ehhez a 

napirendi ponthoz hozzáfűzni valója.  

 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nem hangzott el, ezért Lukács 

Tamás a Pénzügyi Bizottság elnöke 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 az alábbiak szerint: 

 

Napirendi pont: 

Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. éves működési 

támogatásának megemeléséről 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nem hangzott el, ezért Palicz István 

a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta 

a napirend elfogadását a meghívóban foglaltak szerint. 

 

S z a v a z á s :  a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság szavazáskor 

jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint: 

 

Napirendi pont: 

Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. éves működési 

támogatásának megemeléséről 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

1. napirend 

Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. éves működési 

támogatásának megemeléséről 

 

Palicz István bizottsági elnök: megkérdezte, hogy ügyvezető úrnak van-e kiegészíteni valója 

az anyaghoz.  

 

Seres Péter ügyvezető igazgató: elmondta, hogy az előző évek pozitív iránya megváltozott, 

ami a reklám bevételeket illeti, mivel 1-2 millió forint volt éves szinten, viszont tavaly előtt már 

10 millió forint, tavaly 18 millió forintos reklám bevétellel sikerült zárni az évet. Az idei éven 

nem terveztek többet 18 millió forintnál, de sajnos közelében sincsenek ennek a pandémiás 

időszak miatt, mivel a televíziónál most jelentkezik ennek az utóhatása.  

 

Kérdések következtek. 

 

Szabó János bizottsági tag: megkérdezte, hogy milyen típusú reklámbevételek estek ki, tehát 

hogy helyi vállalkozások, országos, kormányzati tájékoztatások, egyéb helyről átvett reklámok 

és mindezek milyen összegben, továbbá milyen intézkedéseket tett meg a Zemplén TV azon 

kívül, hogy az önkormányzat segítségét kéri. Mikor volt érezhető először, hogy ezek a bevételek 
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csökkennek, illetve nem jönnek. Elmondta, hogy azért meri ezeket megkérdezni, mert járt 

ügyvezető úrnál pont ebben a témában. Megkérdezte, hogy van-e erre egy asztal, egy 

számítógép, egy szakember, aki külön ezzel foglalkozik, vagy ezek ügyvezetői feladatok az 

egyéb teendők mellett, vagy hogyan működik a reklámbevételek elérése. Valamint van-e saját 

gyártású reklámfilm, illetve ezeknek az elvárt bevételeknek a nem beérkezése csak a televízió, 

vagy a televízió és a rádió, esetleg együtt lehet-e kezelni, mi az, amitől többet vártak és nem 

érkezett meg.   

 

Palicz István bizottsági elnök: megkért mindenkit, hogy maradjanak szorosan a napirendi 

pontnál, mert majd a Zemplén Televízió beszámolójánál lehet feltenni ilyen jellegű kérdéseket, 

de most ott kellene maradni a támogatás megítélése című napirendi pontnál. Megkérdezte, hogy 

van-e még más kérdés. 

 

Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy ha 18 millió forint esett ki, akkor azt a 6 millió 

forinttal hogyan akarja pótolni. 

 

Seres Péter ügyvezető igazgató: elmondta, hogy elég komplex volt együtt a kettő, nagyon sok 

kérdés volt. Körülbelül félévkor látszódott, hogy megcsappantak a várható reklám bevételek, 

természetesen nem esett ki mind a 18 millió tervezett reklámbevétel. Gyakorlatilag azzal együtt, 

hogy a rádió is elindult például a bérkiáramlásuk nem nőtt meg, sajnálatos módon, de ezzel 

tudnak kompenzálni, hogy jobban szétosztott és nagyobb feladatot végez mindenki, arra 

végképp nincsen semmilyen forrás, hogy külön embert foglalkoztassanak a reklámmal 

kapcsolatban. Elmondta, hogy saját gyártású reklámjaik, reklám filmjeik vannak, ez a része 

működik a dolognak. Nem sikerült plusz embert felvenni, hiszen nem indokolja a lehetőségeik 

köre. Az elmúlt években valóban kidugták a fejüket a víz fölé, sikerült egy rádiót is építeni és 

frekvenciát szerezni. Hozzátette, hogy nagyon sok pénz a 18 millió forint, ami tudják, hogy 

reklámokból származott. Legalább két év mire olyan áron lehet reklámozni, mint egy átlagos 

más rádióban.  

 

Vélemények következtek. 

 

Szabó János bizottsági tag: elmondta, hogy először is szeretne arra reagálni, hogy a témához 

kapcsolódnak a kérdései vagy sem. Igen, abszolút, ha pénzről van szó, mert van, hogy egy 

másodperc alatt 9 millióról szavaznak, de van, hogy 200 millióról, de van olyan, hogy egy 6 

ezer forintos támogatásról is tudnak egy fél órát beszélgetni. Úgy gondolta a kérdéseire korrekt 

választ kapott és nincs kétsége afelől, hogy az önkormányzat, míg van anyagi lehetősége 

természetesen meg fogja adni a támogatást, és ők sem fognak ellene szavazni, csak szüksége 

volt ezekre az információkra, szerinte fontos ezeket tudni. Elmondta, hogy nem ehhez a 

napirendi ponthoz kapcsolódik, de ha egy területi, regionális rádiót akarnak építeni, akkor nem 

feltétlenül jó az, hogy reggelente fél órát Sátoraljaújhely város polgármestere beszél, nem 

biztos, hogy például Nyíregyházáról annyira érdeklődéssel hallgatják és ezáltal a hirdetők se 

fognak ide fordulni. Elmondta, hogy ez a piac lehet kevés ahhoz, hogy fenntartsa a rádiót és a 

tévét, ezért érdemes ezeken elgondolkozni. Elmondta, hogy köszöni a válaszokat, 

mindenképpen azon lesznek, hogy segítsék a televíziónak és a rádiónak a működését. 

 

Róth József bizottsági tag: elmondta, hogy őt nem győzte meg igazgató úr, szóval ő nem fogja 

támogatni, tartózkodni fog. Az önkormányzat költségvetését nem fogadta el, pont az ilyenek 

miatt, valamint beigazolódott az, amire számított. A Zemplén Televíziónál jó lenne azt tudni 

ilyenkor, amikor újból pénzt kérnek, hogy eddig mire költöttek és mire kérik ezt a plusz pénzt, 

de úgy gondolja felelőtlenség megszavazni valamit úgy, hogy nem tudják miről szavaznak.  
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Palicz István bizottsági elnök: véleménye szerint támogatni kell a televíziót a nehéz időkben 

is, még pedig azért, mert ez a televízió sátoraljaújhelyi, ugyan úgy, mint ahogy ezelőtt beszéltek 

a műanyag sípályáról és döntöttek. A Zemplén Televízió is ugyan önálló néven fut, de ettől 

még Sátoraljaújhely Város tulajdona és ez egy olyan televízió, amely a teljes régiót tájékoztatja 

jóról és rosszról. Elmondta, hogy azokat is megmutatja ez a televízió, akik tegnap a nemzeti 

gyásznapon ott voltak Széphalomban és megemlékeztek a 13 Aradi Vértanúkról, persze akik 

nem voltak ott, azokat nem mutatja.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Palicz István bizottsági elnök 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit Kft. éves működési támogatásának megemeléséről szóló előterjesztés 

elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen szavazattal és 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

11/2021. (X.7.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. éves működési támogatásának 

megemeléséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja 

a képviselő-testületnek, hogy a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. éves 

működési támogatásának megemeléséről szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Lukács Tamás bizottsági elnök 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-

testületnek a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. éves működési támogatásának 

megemeléséről szóló előterjesztés elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság szavazáskor 

jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

56/2021. (X.7.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. éves működési támogatásának 

megemeléséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Zemplén 

Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. éves működési támogatásának megemeléséről szóló 

előterjesztést fogadja el. 
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Mivel más észrevétel, kérdés, felvetés nem hangzott el, Palicz István bizottsági elnök 

megköszönte a részvételt és az együttes ülést 8 óra 15 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

  Palicz István sk.     Lukács Tamás sk. 

  Bizottsági elnök    Bizottsági elnök  

 

 

 

 

 

Zelina Zoltánné sk.            Róth József sk. 

jegyzőkönyv-hitelesítő            jegyzőkönyv-hitelesítő  

 


