
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága nyílt 

ülésén. 

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

termében. 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. szeptember 19. napján 10:05 órakor 

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 

Soltész-Vincze Tünde bizottsági tag (érkezett: 10:08 órakor) 

Tokacs Krisztián bizottsági tag 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezetője 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezetője 

Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti 

 

Lukács Tamás bizottság elnöke: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

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

Elmondta, hogy egy bizottsági tag jelezte, hogy később fog érkezni. 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 pontok: 

1. Előterjesztés a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sárospataki Tankerületi 

Központ által kötött Vagyonkezelési Szerződés módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés Tokaj-Hegyalja Egyetemmel történő együttműködési szerződés 

megkötésére 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatóság által végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Zárt ülésen: 

1. Előterjesztés Díszpolgári Cím adományozására (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés Pro Urbe Díj adományozására (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 

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

dr. Terdik Sándor jegyző: kialakult gazdasági helyzet miatt szeretnénk az Önkormányzat 

részéről segítséget nyújtani az állampolgároknak a villany és a gáz ár emelkedésének  Erre 

született meg ez az új rendelet.  

Kérdések, vélemények következtek. 

Róth József bizottsági tag: úgy látta az előterjesztésben, hogy le van korlátozva 300%-ra és 

600%-ra. Megkérdezte, hogy ez miért van így. 

Megérkezett Soltész-Vincze Tünde bizottsági tag. 

dr. Terdik Sándor jegyző: 300%-ig lehetőség van lakhatási támogatást kérni, ami 5.000 Ft és 

12 hónapig jár. Ha valaki részesül az önkormányzat által nyújtott támogatás valamelyikében, 

akkor a másban már nem részesülhet. Az a lényege, hogy ha valakinek lakhatási támogatásra 

van szüksége és 300% alatt van a jövedelmi aránya, akkor a lakhatási támogatásra nyújtsa be a 

kérelmét. Jobban jár, mint az új rendelettel adta lehetőségekkel, mert ez csak fél évig jár, és 

csak az állai támogatás feletti költségekbe tudja elszámolni. Ha valaki nehéz helyzetben van, 

de 300% fölötti az arány az egy főre eső jövedelem tekintetében és e miatt kiesik a lakhatási 

támogatásból, annak is legyen lehetősége támogatást igénybe venni. 

 



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

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

rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról szóló elterjesztés 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-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

32/2022. (IX.19.) határozata 

a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sárospataki Tankerületi 

Központ által kötött Vagyonkezelési Szerződés módosítására 

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

Tekintettel arra, hogy kiegészíteni való nem volt és kérdés, vélemény nem hangzott el, az elnök 

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

testületnek Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sárospataki Tankerületi Központ által 

kötött Vagyonkezelési Szerződés módosításáról szóló 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-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

33/2022. (IX.19.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sárospataki Tankerületi Központ által 

kötött Vagyonkezelési Szerződés módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sárospataki Tankerületi 

Központ által kötött Vagyonkezelési Szerződés módosításáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés Tokaj-Hegyalja Egyetemmel történő együttműködési szerződés 

megkötésére 

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



dr. Terdik Sándor jegyző: rektorasszony kereste meg az önkormányzatot azzal kapcsolatban, 

hogy támogassuk azt a kezdeményezést, amely során Andrássy ösztöndíjban részesülhetnek a 

Tokaj-Hegyalja Egyetemre kerülő sátoraljaújhelyi diákok. Az ösztöndíjat azok a diákok kapják, 

akik azokban a városokban laknak, amelyekkel keretszerződést kötött az egyetem, és 

csatlakoznak a programhoz. Az ösztöndíj egyik felét az egyetem, másik felét az 

önkormányzatok fizetik meg a diákoknak. Ezzel is szeretnék ösztönözni a diákokat, hogy ha az 

egyetem elvégzését követően nagy eséllyel, maradjanak ebben a térségben.  

Kérdések következtek. 

Csernai Ferencné bizottsági tag: megkérdezte, hogy hány főt érint, illetve hogy csak az első 

évre szól-e. 

dr. Terdik Sándor jegyző: 7 főt érint jelenleg az ösztöndíj. A tanulmányok megkezdésének 

első10 hónapjára szól, de amennyiben a diák elhagyja az egyetemet és nem fejezi be a 

tanulmányait, akkor természetesen vissza kell fizetnie. 

Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy maximalizálják-e, hogy hány fő kap ilyen 

ösztöndíjat. 

dr. Terdik Sándor jegyző: egyelőre egyik város sem maximalizálta, így mi sem, de mint 

mindenre erre is van költségvetési keret, amennyiben az kimerül, természetesen meg kell 

vizsgálni a további támogatási lehetőségek összegét és formáját, de a következő ösztöndíj csak 

jövő szeptemberben lesz aktuális. 

Vélemények következtek. 

Csernai Ferencné bizottsági tag: elmondta, hogy örül ennek a lehetőségnek. 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Tokaj-

Hegyalja Egyetemmel történő együttműködési szerződés megkötéséről szóló 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-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

34/2022. (IX.19.) határozata 

Tokaj-Hegyalja Egyetemmel történő együttműködési szerződés megkötéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Tokaj-Hegyalja Egyetemmel történő együttműködési szerződés 

megkötéséről szóló előterjesztést fogadja el. 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 



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

asszonynak van-e kiegészíteni valója. 

Mivel kiegészíteni való nem volt kérdések, vélemények következtek. 

Soltész-Vincze Tünde bizottsági tag: gratulált az előterjesztéshez, teljesen érthető, világos 

képet mutat az adó szakterület munkájáról. 

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

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

Város Önkormányzat adóhatósága által végzett tevékenységéről szóló beszámoló 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-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

35/2022. (IX.19.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett 

tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el. 

Mivel más észrevétel, kérdés, felvetés nem hangzott el, Lukács Tamás bizottsági elnök 

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 10 óra 17 perckor bezárta, majd zárt ülésen folytatták 

a munkájukat. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Róth József sk.       Lukács Tamás sk. 

    Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottsági elnök 

 

 


