
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. február 10. napján 9:47 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 

Godzsák Attila bizottsági tag 

Fehér József bizottsági tag 

        

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

     

Tanácskozási joggal megjelent:  
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

 

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 7 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 7 tagja, 7 igen 

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

 

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló 

fejlesztési, gazdasági programjának elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 
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2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 

(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének 

elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

4. Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület 

támogatására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

5. Előterjesztés sportszervezetek támogatására 

Előterjesztő: Dankó Dénes alpolgármester 

 

 

1. napirend 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, 

gazdasági programjának elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, osztályvezető asszonyt, hogy van-e az 

előterjesztéssel kapcsolatosan kiegészíteni valójuk. 

 

Egyikőjük részéről sem volt kiegészíteni való. 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Godzsák Attila bizottsági tag: Kérte, hogy az illetékes osztály felé a bizottság továbbítsa azon 

kérését, miszerint sok ember jelezte irányába, hogy a régi kör ABC-nél egy villanyrendőr 

szükséges lenne, valamint az egészségházban a regisztráció időigényes, s az igaz, hogy lehet 

telefonon időpontot kérni, de akár 20 percet is várni kell az időseknek. Javasolta, hogy létre 

lehetne hozni egy központosított telefonszámot, vagy egy online felületet, ahol gyorsabban 

működne a regisztrálás és az egészségügyi ellátás folyamatosan biztosítva lenne.  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: A két észrevételt továbbítja a bizottság hatásköréből kifolyólag 

az illetékes Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály felé, valamint a Szervezési és  Szociális 

Osztály felé. 

 

Palicz Istvánné bizottsági tag: Kérdésként fogalmazta meg, hogy a fogászaton van-e ügyelet. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy jelenleg nincs ügyelet, sürgős esetben Miskolc 

fogadja a betegeket. 

 

Róth József bizottsági tag: Előadta, hogy nem túl régen orvosbeszámolót hallgatva megérti, 

hogy a lehetőség jelen pillanatban nem adott. Véleménye, hogy össze lehetne Sárospatakkal 

fogni, hogy nem-e tudnának biztosítani egy rendelőt, ahol a pácienseket lehetne fogadni, hiszen 

senki sem szeretné másnak odaadni a saját rendelőjét. 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Az észrevételt a Szervezési és Szociális Osztály felé továbbítja. 
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Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Szőnyi István a bizottság elnöke javasolta, hogy 

fogadják el az előterjesztést, majd szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

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

jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

5/2020.(II.10.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, 

gazdasági programjának elfogadásáról 

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

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, gazdasági 

programjának elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el.    

 

 

2. napirend 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Elmondta, hogy a rendeletet 4. alkalommal módosítják, mely az 

utolsó módosítás. Megkérdezte jegyző urat, osztályvezető asszonyt, hogy van-e az 

előterjesztéssel kapcsolatosan kiegészíteni valójuk. 

 

Egyikőjük részéről sem volt kiegészíteni való. 

Kérdések, vélemények következtek. 

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

fogadják el az előterjesztést, ezt követően szavazást rendelt el. 

 

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

jelen lévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

6/2020.(II.10.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete 

módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

3. napirend 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének 

elfogadására 
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Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, osztályvezető asszonyt, hogy van-e 

az előterjesztéssel kapcsolatosan kiegészíteni valójuk. 

 

Egyikőjük részéről sem volt kiegészíteni való. 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Róth József bizottsági tag: Megkérdezte, hogy az anyagban szerepel a szolgáltatásoknál egy 

növekedés, 2,5 millióról 53 millióra felment a bevétel. Mit jelent ez valójában. 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kiadásoknál lehetett 

mindezt látni, amely nem jelent mást, minthogy a saját bevételeinket a lakás és üzlethelyiségek 

bérbeadásából befolyt bevételeket megosztják a kötelező és önként vállalt feladatok között. 

Nagyságrendje nem változott, az önként vállalt feladatot fedezte az önkormányzat. A kimutatás a 

korábbi évek tervezési metodikáját követte. 

 

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

fogadják el az előterjesztést, majd szavazást rendelt el. 

 

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

jelen lévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

7/2020.(II.10.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének elfogadásáról 

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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének elfogadására 

vonatkozó előterjesztést fogadja el.  

 

 

4. napirend 

Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület támogatására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, hogy van-e az előterjesztéssel 

kapcsolatosan kiegészíteni valója. 

 

Nem volt kiegészíteni valója, s kérdés, vélemény sem hangzott el, Szőnyi István a bizottság elnöke 

javasolta, hogy fogadják el az előterjesztést, majd szavazást rendelt el. 

 

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

jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

8/2020.(II.10.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásáról 

szóló tájékoztató elfogadásáról, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület 

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

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület támogatására 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

5. napirend 

Előterjesztés sportszervezetek támogatására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Az önkormányzat kell az önrészt állnia, melyet meghatározott 

célra lehet fordítani. Megkérdezte jegyző urat, hogy van-e kiegészíteni valója jegyző úrnak.  

 

Nem volt kiegészíteni valója, s kérdés, vélemény sem hangzott el, Szőnyi István a bizottság elnöke 

javasolta, hogy fogadják el az előterjesztést, majd szavazást rendelt el. 

 

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

jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

9/2020.(II.10.) határozata 

sportszervezetek támogatásáról 

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

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

sportszervezetek támogatására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

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

részvételt és a nyílt ülést 9.57 órakor bezárta.  

 

K. m. f. 

 

 

 

Lukács Tamás sk.  

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 Szőnyi István sk. 

bizottság elnöke 

            

 

            


