
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága nyílt 

ülésén. 

A Bizottsági ülés helye: a Városháza, Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. Gróf Andrássy 

Gyula termében. 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. május 24. napján 10 órakor 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Lukács Tamás bizottsági elnök 

Csernai Ferencné bizottsági tag 

Róth József bizottsági tag 

Simonné Hauzer Mónika bizottsági tag 

Soltész-Vincze Tünde bizottsági tag 

Tokacs Krisztián bizottsági tag 

Az ülésről távolt volt: 

Szőnyi István bizottsági tag 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Dankó Dénes alpolgármester 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezető 

Seres Péter Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 

Sinka Györgyné Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezető 

Bartus István Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. ügyvezető 

Németh Attila Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezető 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Dankó Dénes alpolgármester 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezető 

Seres Péter Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 

Sinka Györgyné Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezető 

Bartus István Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. ügyvezető 

Németh Attila Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezető 

Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti  

 

Lukács Tamás bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

Pénzügyi Bizottság határozatképes, mivel 7 tagból 6 tag jelen van, egyben az ülést megnyitotta. 



Megkérdezte, hogy van-e valakinek módosítási javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban. 

Javasolta az Egyebek napirendi pont felvételét a kiosztott előterjesztés alapján. 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  

Tekintettel arra, hogy egyéb vélemény, javaslat nem hangzott el Lukács Tamás bizottsági elnök 

javasolta a módosított napirend elfogadását az elhangzottak szerint. 

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

egyhangúlag – elfogadta az ülés módosított napirendjét az alábbiak szerint: 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Seres Péter ügyvezető 

3. Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Sinka Györgyné ügyvezető 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2021. évi 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Bartus István ügyvezető 

5. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Németh Attila ügyvezető 

6. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági 

tagjának megválasztására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

7. Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

8. Egyebek 

 

1. Napirendi pont 

Előterjesztés a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy jegyző úrnak vagy osztályvezető 

asszonynak van-e kiegészíteni valója. 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: a 2021. évi zárszámadási rendelet a 2021. évi 

teljesítéseket tartalmazza. Ezt megelőzi az éves költségvetési beszámoló, amit a Magyar 

Államkincstár elfogadott és annak alapján készült el a zárszámadás. 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 2021. évi 

zárszámadási rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 



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

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

19/2022. (V.24.) határozata 

a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról szóló 

előterjesztést fogadja el. 

 

2. Napirendi pont 

Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadására 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy ügyvezető úrnak van-e kiegészíteni 

valója. 

Seres Péter ügyvezető: megköszönte mindenki támogatását és együttműködését a napi 

munkájuk során. Felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években nyereséges a Zemplén Televízió, 

így talán megnyugtató irányt vett a működése. 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztés 

elfogadását. 

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

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

20/2022. (V.24.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi 

beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

3. Napirendi pont 

Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy ügyvezető asszonynak van-e kiegészíteni 

valója. 

Sinka Györgyné ügyvezető: elmondta, hogy az Újhelyi Gazdálkodási Kft. vezetését 2022. 

március 3-ától látja el. Ez a beszámoló még nem igazán az ő munkáját tükrözi. 



Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az Újhelyi 

Gazdálkodási Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását. 

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

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

21/2022. (V.24.) határozata 

az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

4. Napirendi pont 

Előterjesztés a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadására 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy ügyvezető úrnak van-e szóbeli 

kiegészíteni valója. 

Bartus István ügyvezető: a Kft. felügyelő bizottsága tárgyalta és elfogadásra javasolta a 2021. 

évi mérleget. 

Kérdések, vélemények következtek. 

Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy miért volt ilyen nagy létszámleépítés a Kft-nél. 

Bartus István ügyvezető: nem történt a Kft-nél szó szerinti létszámleépítés. Minden év 

beszámolójakor elhangzik, hogy a Kft. időszakosan a pályázatok megvalósításához von be 

embereket. Mivel az előző időszak TOP-os pályázatai lezárultak, ezért a bevont személyek 

foglalkoztatása megszűnt. Jelenleg a TOP20 pályázatok, - amiket a Kft. és az Önkormányzat 

közösen benyújtott- elbírálás alatt vannak, így a Kft-nek nincs szüksége ennyi bevont 

személyre. 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Sátoraljaújhely 

Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztés 

elfogadását. 

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

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

22/2022. (V.24.) határozata 

a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáról 



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2021. évi 

beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

5. Napirendi pont 

Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy ügyvezető úrnak van-e kiegészíteni 

valója. 

Németh Attila ügyvezető: a Kft. felügyelő bizottsága megtárgyalta a 2021. évi beszámolót és 

elfogadta. 

Kérdések, vélemények következtek. 

Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy miért nincs rendes beszámoló, illetve miért 

nincsenek létszám adatok megadva. 

Németh Attila ügyvezető: 1 fővel működik a Kft. A kiegészítés arra vonatkozik, hogy az Ipari 

Park Kft-hez tartozó cégeknek május 31-ig kell benyújtania az éves beszámolójukat, ezért nem 

tudták még feltüntetni az ő létszámadatukat, valamint a bevételüket. 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Sátoraljaújhelyi 

Ipari Park Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását. 

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

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága  

23/2022. (V.24.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

6. Napirendi pont 

Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának 

megválasztására 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy jegyző úrnak van-e kiegészíteni valója. 

dr. Terdik Sándor jegyző: lejárt a megbízatása az előző felügyelő bizottsági tagnak. 

Egyeztettek Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető asszonnyal, hogy vállalja-e. Elvállalta, kérdést 

lehet hozzá intézni. 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Zemplén Televízió 



Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról szóló előterjesztés 

elfogadását. 

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

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

24/2022. (V.24.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának 

megválasztásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

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

bizottsági tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

7. Napirendi pont 

Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy jegyző úrnak van-e kiegészíteni valója. 

Tekintettel arra, hogy kiegészíteni való nem volt kérdések, vélemények következtek. 

Lukács Tamás bizottsági elnök: örömét fejezte ki, hogy akár a Nevelési Bizottság, akár maga 

az Önkormányzat támogatni tudja a civil szervezeteket és reméli, hogy ezzel hozzájárulnak a 

szervezetek hatékony munkájához.  

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 

által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadását. 

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

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

25/2022. (V.24.) határozata 

az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztatót fogadja el. 

 

8. Egyebek 

Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy alpolgármester úrnak van-e kiegészíteni 

valója. 



Dankó Dénes alpolgármester: kiosztásra került az előterjesztés. Az előző napirendi pont 

keretében tárgyalta a bizottság a Civil és sportszervezetek támogatásáról szóló költségvetési 

elszámolást, melyben szerepelt az előző évi önerő támogatással való elszámolása az 

Egyesületnek. A 2022-es évben február végi határidővel nyújtották be a pályázatot, melyet 

eredményesnek értékelt a Szövetség. Az előterjesztés mellékleteként szerepel a jóváhagyó 

határozat is, amelyben az látható, hogy mekkora keretösszeget hagyott jóvá a Jégkorong 

Szövetség. A tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó tétel a legnagyobb, jégújító gép 

beszerzéséről lenne szó. Ennek az önerejét 24 millió forintot saját egyéb bevételekből, 

szponzorációkból, reklám bevételekből fedeznék. Kérte, hogy a 17.378.788 Ft-ot bocsássa 

rendelkezésre az Önkormányzat. Elmondta, hogy a Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

vezetőjével a költségvetés tervezésekor ezzel számoltak.   

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a sportszervezet 

támogatásáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 

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

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

26/2022. (V.24.) határozata 

sportszervezet támogatásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy 

I. a társasági adó és osztalékadó pályázat önerejének biztosításához az alábbi sportszervezet 

részére a következő támogatást nyújtsa: 

Zempléni Hiúzok Jégsport Egyesület 17.378.788,- Ft 

 

II. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az I. pontban jelölt támogatásokat a 2022. évi 

költségvetés terhére biztosítsa. 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Lukács Tamás bizottsági elnök 

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és az ülést 10 óra 20 perckor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

                  Róth József sk.        Lukács Tamás sk. 

          Jegyzőkönyv-hitelesítő       Bizottsági elnök 


