
J e g y ző kö n y v  
 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nevelési-Ifjúsági, Civil-

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága nyílt ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat székhelyén, (3980 

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Városháza, gróf Andrássy Gyula Termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. január 27. napján 9:50 órakor  

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Szőnyi István bizottsági elnök 

Lukács Tamás bizottsági tag     

Schweitzer Tamás bizottsági tag 

Róth József bizottsági tag 

Palicz Istvánné bizottsági tag 

        

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Seres Péter ügyvezető 

     

Tanácskozási joggal megjelent:  
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Seres Péter ügyvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

            Oroszné Drizner Zsuzsanna 

 

 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Nevelési-

Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 5 tag 

jelen van, egyben az ülést megnyitotta.  

Mivel a napirendekkel kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, Szőnyi István elnök, szavazásra 

bocsátotta az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint.   

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  

 

S z a v a z á s :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen 

szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint elfogadta. 

 

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről 

szóló javaslat elfogadására 

2. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon 

túli gyermekek részére „Beiratkozási ösztöndíj” támogatásának megállapítására 
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1. napirend 

Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló 

javaslat elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte Seres Péter ügyvezető urat, hogy van-e az 

előterjesztéssel kapcsolatosan kiegészíteni valója. 

 

Seres Péter ügyvezető: Elmondta, hogy a technikai fejlődés biztosítása szempontjából is 

érdekes feladat számára a televíziózás. Az éven is szeretnének fejleszteni, ezzel egyidejűleg 

tartaniuk kell a szigorú, feszes költségvetést. Ami problémát eredményezhet, elsősorban az lehet, 

hogy pályázati bevételekre terveznek, de azoknak a megérkezése likviditási problémát okozhat. 

Az önkormányzat által megszavazott támogatásból tavalyi éven jól jöttek ki, nem volt probléma.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Róth József bizottsági tag: Megkérdezte, hogy az anyagban szerepel 5 millió forint alapanyag, 

az pontosan mit takar. 

 

Seres Péter ügyvezető: Válaszként előadta, hogy műszaki eszközök beszerzésére vonatkozik az 

5 millió forint, konkrétan háttértárak beszerzése a tárolókapacitás bővítésére és a forgatáshoz 

szükséges szettekre.  Pályázatból fejlesztenek, mivel ekkora költségeket nem tudnak vállalni 

saját költségvetésükből. Példaként említette, hogy a saját költségvetésükből memória kártyát, 

illetve kábeleket vásárolnak. 

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Szőnyi István a bizottság elnöke javasolta, hogy 

fogadják el az előterjesztést. 

 

S z a v a z á s :  A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság szavazáskor 

jelen lévő 5 tagja, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

3/2020.(I.27.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló 

javaslat elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nevelési-Ifjúsági, Civil-

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló javaslat 

elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el.    

 

 

2. napirend 

Előterjesztés a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli 

gyermekek részére „Beiratkozási ösztöndíj” támogatásának megállapítására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 50.000.-Ft-ot ad a 

bizottság öt felvidéken tanuló gyermek támogatására, továbbra is támogatja ezen segítő 

támogatását a bizottságnak, testületnek. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy polgármester úr jelzésére 100.000.-Ft-ra 

módosul az összeg és tíz gyermek számára teszik lehetővé a támogatást. 
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Schweitzer Tamás bizottsági tag: Véleményként fogalmazta meg, hogy szeretné megismerné a 

diákok neveit, úgy, mint ahogyan sikerül értesülni arról is, hogy ki az éppen aktuális 

polgármesteri ösztöndíjas. Akár a média lehetőségein keresztül, akár úgy is megfelelő lehetne, ha 

a polgármester számolna be a két testületi közötti történések között.  

 

Palicz István Endréné bizottsági tag: Szerinte elég lehetne az is, hogy mely településről hány 

gyermek kapott támogatást, mert feltételezhető, hogy nevet nem lehet közzétenni, az a 

személyiségi jogokat sértheti. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Álláspontja, hogy a név megismerése nem sért személyiségi 

jogokat, nem látja aggályosnak a kérdést, inkább indokoltnak. 

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Szőnyi István a bizottság elnöke javasolta, hogy 

fogadják el az előterjesztést az elhangzott javaslattal. 

 

S z a v a z á s :  A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság szavazáskor 

jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

4/2020.(I.27.) határozata 

a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli 

gyermekek részére „Beiratkozási ösztöndíj” támogatásának megállapításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nevelési-Ifjúsági, Civil-

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy  

1. nyújtson a Rákóczi Szövetségnek 100.000.-Ft támogatást arra a célra, hogy 10 fő 

magyar iskolában tanuló, határon túli gyermek „Beiratkozási ösztöndíj” támogatásban 

részesüljön, 

2. kérje a Rákóczi Szövetséget, hogy a beiratkozási ösztöndíj támogatásban részesülők 

személyéről nyújtson tájékoztatást. 

 

Mivel egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Szőnyi István bizottsági elnök megköszönte a 

részvételt és a nyílt ülést 9.58 órakor bezárta.  

 

K. m. f. 

 

 

 

Lukács Tamás sk. 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 Szőnyi István sk. 

bizottság elnöke 

            

 

            


