Jegyzőkönyv

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága
rendkívüli nyílt ülésén.
A Bizottsági ülés helye: a Városháza, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Gróf Andrássy Gyula
termében.
A Bizottsági ülés ideje: 2022. augusztus 8. napján 8:30 órakor
A Bizottság részéről megjelentek:
Lukács Tamás bizottsági elnök
Szőnyi István bizottsági tag
Csernai Ferencné bizottsági tag
Róth József bizottsági tag
Soltész-Vincze Tünde bizottsági tag
Tokacs Krisztián bizottsági tag
Az ülésről távol volt:
Simonné Hauzer Mónika bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívottak:
Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó
dr. Terdik Sándor jegyző
dr. Fazekas Márk Péter aljegyző
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Fazekas Márk Péter aljegyző
Pasztorniczky István képviselő
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.
Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nem hangzott el, ezért az elnök
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 az Aszú Bölcsője Egyesület 2022. évi támogatására
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző

Napirendi pont:
Előterjesztés az Aszú Bölcsője Egyesület 2022. évi támogatására
Lukács Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy aljegyző úrnak van-e kiegészíteni valója.
dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: idén tavasszal polgármester úr kezdeményezésére
megalakult a helyi borászokat összefogó Aszú Bölcsője Egyesület. Az adminisztratív
regisztrációs tevékenységek elindultak, közjegyzőnél voltak Rák Gergely elnök úrral, aláírási
címpéldányt intéztek az esetleges pályázatokon való részvétel kapcsán, bankszámlát nyitottak.
A 100 000 Ft tulajdonképpen egy olyan katalizátor lenne, ami az adminisztratív költségekbe be
tud segíteni. Legfőbb cél a Zsólyomkai és Ungvári pincesornak a rendbetétele, rendezvényeken
való részvétel. Úgy gondolja a Déryné Fesztiválon az Egyesület nagyon jó főpróbát tartott, ezt
lehet várni tőlük a jövőben is.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta
javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az Aszú Bölcsője
Egyesület 2022. évi 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
30/2022. (VIII.8.) határozata
az Aszú Bölcsője Egyesület 2022. évi támogatásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az Aszú Bölcsője Egyesület 2022. évi támogatásáról szóló
előterjesztést fogadja el.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Lukács Tamás bizottsági elnök
megköszönte a bizottsági tagok munkáját és az ülést 8 óra 35 perckor bezárta.

K.m.f.

Róth József sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Lukács Tamás sk.
Bizottsági elnök

