
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. június 21. napján 11:40 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 

Tokacs Krisztián bizottsági tag 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Tóth Csaba Gábor Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont igazgató 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Tóth Csaba Gábor Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont igazgató 

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.  

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 7 tagja, 7 igen szavazattal – 

egyhangúlag – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 



Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont jegyárainak 2022. július 

1-től érvényes emelésére 

Előerjesztő: Tóth Csaba Gábor igazgató 

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

tagjának megválasztására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

Zárt ülésen: 

Előterjesztés „Közmegbecsülés Díja” adományozására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

1. Napirendi pont 

Előterjesztés a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont jegyárainak 2022. július 1-től 

érvényes emelésére 

Lukács Tamás bizottsági elnök: köszöntötte ügyvezető igazgató urat. Megkérdezte, hogy 

van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.  

Tóth Csaba Gábor igazgató: elmondta, hogy ez az év is legalább olyan hullámosan zajlik, 

mint az elmúlt két év, a koronavírus és a fejlesztések hatását a mai napig érzik. 2020 december 

15-e óta nem volt lehetőségük árat emelni, ezt egy kormányrendelet mondta ki. Nagyon örültek 

neki, hogy július 1-től ismét lehetőségük nyílik erre, hiszen kiemelten fontos az, hogy a 

versenytársaikkal lépést tudjanak tartani. Természetesen valamennyi versenytársukat 

elemezték az emelés összegének megállapításakor. 

Kérdések, vélemények következtek. 

Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy a konkurencia elemzésén kívül mi alapján 

lettek meghatározva az árak. 

Tóth Csaba Gábor igazgató: a legfontosabb a közvetett és a közvetlen költségeiknek a 

jelenlegi és a várható emelkedése. A bérköltségük jelentősen növekedett 2022. január 1-jétől, 

hiszen mind a bérminimum, mind a szakmunkás minimálbér emelkedett, ami 15-20%-kal 

emelte a bérköltséget. Ezt mindenképp kompenzálni kell az árak emelésével. Ugyanez a helyzet 

az elektromos áram, a földgáz vagy a tűzifa vásárlás esetén. Az elektromos áram esetén ez még 

nem befolyásoló tényező, hiszen 2020. júniusában egy nagyon kedvező szerződést sikerült 

kötni az akkori ÉMÁSZ-val, ami szerint az áram árát 22,5 Ft-ban határozták meg 2022. 

december 31-ig.  

Lukács Tamás bizottsági elnök: úgy látta, az újhelyi kedvezmény továbbra is érvényben van. 

Tóth Csaba Gábor igazgató: természetesen az újhelyi polgárokról nem felejtkeznek meg. Az 

új libegő és a lombkorona sétány elindulásával egy páratlan élményt fog nyújtani a Zempléni 

Kalandpark a vendégeknek. Úgy gondolják a vendégeik száma hamarosan drasztikus 

mértékben fog növekedni. 



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

javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Magas-hegyi 

Turisztikai és Sportközpont jegyárainak 2022. július 1-től érvényes emeléséről szóló 

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-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

27/2022. (VI.21.) határozata 

a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont jegyárainak 2022. július 1-től érvényes 

emeléséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont jegyárainak 2022. július 

1-től érvényes emeléséről szóló előterjesztést fogadja el.  

 

2. 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. 

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

Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy miért mondott le az előző felügyelő bizottsági 

tag. 

dr. Terdik Sándor jegyző: az előző felügyelő bizottsági tag dr. Madák Tímea volt, aki ezt a 

munkakört már megtanulta, így átadja a lehetőséget dr. Fazekas Márk Péternek, hogy ő is lásson 

bele egy ilyen jellegű munkába. 

 

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. felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról 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 

28/2022. (VI.21.) 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. 



 

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

nyílt ülést 11 óra 48 perckor bezárta.  

 

 

K.mf. 

 

 

       Róth József sk.       Lukács Tamás sk.  

Jegyzőkönyv-hitelesítő       Bizottsági elnök 

 

 


