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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 

Közművelődési Bizottságának nyílt üléséről. 

 

A Bizottsági ülés helye: a Városháza gróf Andrássy Gyula Termében (3980 Sátoraljaújhely, 

Kossuth tér 5.) 

 

Az ülés időpontja: 2020. július 6. napján 13 óra 15 perckor 

 

 

Jelen vannak a bizottság részéről:  

  Szőnyi István bizottsági elnök 

Lukács Tamás bizottsági tag  

Róth József bizottsági tag 

Godzsák Attila bizottsági tag 

Fehér József bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

Palicz Istvánné bizottsági tag 

Schweitzer Tamás bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi tagja 

Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási osztályvezető  

Budainé Bodnár Edit igazgató, Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési 

Központ  

Zelina Zoltánné intézményvezető, Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda  

Nagyné Szentesi Mónika könyvtárigazgató, Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár   

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási osztályvezető  

Budainé Bodnár Edit igazgató, Kossuth Lajos Művelődési Központ  

Zelina Zoltánné intézményvezető, Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda  

Nagyné Szentesi Mónika igazgató, Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

 

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

bizottsági ülés határozatképes, mivel a 7 főből 5 fő megjelent az ülésen. Kérte az Egyebek 

napirend felvételét, majd megkérdezte, hogy van-e más javaslat a napirendi pontokkal 

kapcsolatban. Más javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat 

a meghívóban foglaltak szerint. 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 
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S z a v a z á s  : a Nevelési-Ifjúsági, Civil-sportügyi és Közművelődési Bizottság szavazáskor 

jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a napirendi pontot elfogadta az alábbiak 

szerint: 

 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 

rendeletének megalkotására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) 

önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és Budainé Bodnár Edit 

intézményvezető 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatói 

álláshelyére benyújtott pályázat elbírálására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  

5. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról szóló 

beszámoló és a 2020. évi munkaterve elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és Nagyné Szentesi Mónika 

könyvtárigazgató 

6. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi 

Óvoda működéséről szóló beszámoló (2019-2020) elfogadására  

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és Zelina Zoltánné intézményvezető 

7. Előterjesztés a 2019-2020 nevelési évre vonatkozó nyitva tartásról szóló 

53/2019.(XII.16.) határozat módosítására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  

8. Egyebek  

  

Zárt ülésen:  
 

1. Javaslat a Boda Pál Sport Díj adományozására (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester   

2. Javaslat a Közmegbecsülés Díja adományozására (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester   

 

 

1. Napirend: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi 

zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző úrnak és Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

asszonynak. 

 

Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért Szőnyi István, a bizottság elnöke 

javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 

megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

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

jelen lévő 5 tagja, 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

10/2020.(VII.6.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete 

megalkotásáról   

 

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

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete 

megalkotásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

 

2. Napirend: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte, van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban Tagainé Fabók Tímea osztályvezető asszonynak. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy nem készült hosszabb előterjesztés, 

de a bizottsági ülésen és a képviselő-testületi ülésen felmerülő kérdésekre válaszolna. A 

számokból látszik, hogy a járványhelyzet okozta hatások érződnek az önkormányzat 

költségvetésén, ugyanúgy mint a gazdaság többi szektorában. Az önkormányzat mozgástere 

sokkal szűkebb, mivel a kötelező feladatokat az állam finanszírozza, a normatíva igénylés 

feltételei, elszámolása, folyósítása nem változott. Az önkormányzat saját bevétele jelentősen 

csökkent, és ennek arányában kellene csökkenteni a kiadásokat. Jelenleg 300 millió forint a 

költségvetési hiány, kormányzati oldalról látszik, hogy vannak intézkedések, támogatások, 

REKI támogatások igénylése is megtörtént, melyre 29 millió forint támogatás érkezett, az 

idegenforgalmi adó kieső bevételére is lehet pályázni. Elmondta, hogy a hitelkeret összege 

megemelésre került 300 millió forintra, mely az elmúlt héten engedélyezett az OTP. Három 

hónap volt az átfutási ideje, szemben a korábbi két-három héttel, mivel már március végén 

benyújtásra került a hitelkeret emelési igény, akkor még egyetlen önkormányzat sem jelzett 

ilyen irányú kérést, majd egyre több önkormányzatban tudatosult, hogy jelentős 

bevételkieséssel kell számolnia. A hitelt vissza kell fizetni, szeptember 30-ig a hitel 50%-át, 

150 millió forintot, melynek visszafizetése reális, szeptemberben várható iparűzési adó 

befizetés. Ezzel kapcsolatban felmérést készítettek, 55-60 cégtől kérték, hogy nyilatkozzanak, 

mennyi iparűzési adóval lehet számolni ebben az évben. A cégek felének adatszolgáltatása 

alapján 110 millió bevétellel lehet számolni. Elmondta, hogy a másik nagyobb bevételkiesés a 

Kalandpark, melynek alapköltségvetése 400 millió forint, ha hosszabb ideig tart a 

vírushelyzet, akkor nem lett volna bevétel, - májusban elindult, ebben a rendelettervezetben 

200 millió forint bevétellel számoltak a Magas-Hegyi Turisztikai és Sportközpont esetében. 

Reményét fejezte ki, hogy az időjárás is engedi a folyamatos működését. Elmondta, hogy 

október, november, december kifizetési kötelezettségei még nem láthatóak előre, de az 

önkormányzatnál és intézményeinél nem került sor sem létszám, sem munkaidő csökkentésre. 

 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Róth József bizottsági tag: Elmondta, hogy 900 millió forintról 500 millió forintra fog 

csökkeni az iparűzési adó bevétele. Megkérdezte, hogy három hónap alatt hogyan alakultak a 
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bevételek. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy nagyon nehéz ebben a helyzetben 

prognosztizálni a bevételek alakulását, azt látni, hogy azok a cégek is, amelyek visszajeleztek, 

és azok akik nem jeleztek vissza, részletfizetést, halasztást kértek, valamint nagyon sokan 

visszaadták a vállalkozásukat. Ha valakinek tartozása keletkezik, a behajtásra megvan a 

megfelelő eszköze az önkormányzatnak, de idő, míg beérkezik az összeg.  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy most a 2018-as iparűzés alapján kell-e 

számolni az adót. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy az iparűzési adót mindig a megelőző 

két év nyeresége alapján fizetik a vállalkozások, úgyhogy a 2020-as évi nyereségük, „kvázi” 

veszteségük lesz majd a 2022-es iparűzési adó fizetésének az alapja. Itt 3-4 évre kell 

felkészülni a gazdálkodás szempontjából, ami nagyon nehéz lesz. 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy a 2018. évit kell-e fizetni, hogy lehet 

kigazdálkodni. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy csökkentett bevétellel számoltak, 

tekintve, hogy a gépjárműadót teljes egészében elvonták az önkormányzatoktól, amely 

Sátoraljaújhelynek 35 millió forint. Múlt héten a 2021. évi költségvetési törvényt elfogadta az 

Országgyűlés, már jövőre sem számolható a gépjárműadóval. Idén az idegenforgalmi 

adófizetési kötelezettség alól is felmentést kaptak a vállalkozók, melyre most kiírt a kormány 

egy pályázatot, ami benyújtásra kerül, talán sikerül valamennyi támogatást visszakapni az 

önkormányzatnak.  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy a hitelfelvételhez hozzá kellett járulnia a 

kormánynak, ez megvan még, vagy ezen újítottak. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy mivel ez éven belüli hitel, ezért nem 

kell. Éven túli hitelhez kell kormányengedély. A 2021-es költségvetési törvénybe ez is 

belekerült, hogy lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak, hogy az éves hitel visszafizetését 

december 31. napjáról kitolják következő év július 31. napjára, tehát nem 12, hanem 18 hónap 

van a visszafizetésre. Ehhez nem kell kormányengedély. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az iparűzési adó alapul vételével a kormány 

a befolyt adó az éven 25%, majd az jövőre 20% és az azt követő éven 15% mértékéig, tehát 

lassan csökkenő kivezetéssel engedélyezi, hogy a kiesett iparűzési adó egyfajta kereskedelmi 

banki szektorból történő megfinanszírozását. Jelenleg ez 250 millió lehet, mely finanszírozási 

móddal - álláspontom szerint – az önkormányzatnak élnie kell.  

 

Róth József bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a nagy befizetőknek volt egy megállapodása, 

hogy ha nagyobb a nyereségük, akkor iparűzési adóbevételt kell fizetniük, most ez a pályázat 

hogy áll. Azt látja, hogy a vállalkozási támogatás lement nullára, így az iparűzési adót 

előteremtő cégekkel való megállapodás semmis lesz. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy nem semmis, 4-5 évre szóló egyszeri 

pályázat volt, amely a helyi gazdaság élénkítésére vonatkozott. Folyamatosan fennállónak 

tűnt valami miatt, azon belül a foglalkoztatás elősegítésére vonatkozott. A folyamatos 

fennállását az a tény alapozta meg, hogy egy sávos, öt évre kiható, de folyamatosan csökkenő 

– a bázis év a pályázat beadásának éve volt, ebből adódóan százalékos mértékben – volt a 
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visszatérítés, de mivel közben növekményük volt, a bázis év a kezdeti évük volt, gyakorlatilag 

csökkenő százalék mellett is nagyon szép összeget kaptak vissza. Mivel ez lejárt, 

polgármester úr az éven is indít egy programot, adott egy felhívást, hogy készíteni kell, körbe 

kell járni, hogy milyen elvek, és milyen költségvetési irányzat mentén lehet újonnan 

működtetni, sőt felmerült olyan is, hogy nem csak a nagy céget, hanem inkább a kis- és 

középvállalkozásokat vagy éppen az újonnan indulókat megcélozva. Sok gondolat volt, a 

COVID áthúzta a számításokat. Elmondta, hogy jelezve lett polgármester úrnak, hogy a helyi 

gazdaságélénkítő intézkedés lejárt, az utolsó kifizetés megtörtént, jelenleg újat kell indítani. 

Ezért nem tekinthető semmisnek, hanem az egyik véget ért, a másik meg kezdődik. 

 

Róth József bizottsági tag: Elmondta, hogy sokan panaszkodnak, hogy a temetőn nincs 

levágva a fű.  Megkérdezte, hogy kinek a feladata. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy amikor a temetőt vizsgáljuk, ott jogilag két 

tevékenységet kell látni. Egyrészt van egy kegyeleti közszolgáltatás, maga a temető 

fenntartása, a sírok nyilvántartása, ezzel kapcsolatos bevételek beszedése, és van egy másik, 

ami a temetkezési szolgáltatás, amikor magánszemélyként a hozzátartozók szeretnének az 

elhunyt személyről gondoskodni, és a temetést intézik. Ez két külön terület. Elmondta, hogy a 

kegyeleti közszolgáltatás önkormányzati feladat, míg a temetkezési szolgáltatás egy 

vállalkozási, ebben nincs része az önkormányzatnak. Amikor a kegyeleti közszolgáltatás 

kiadásra kerül egy vállalkozónak, aki temetkezési szolgáltatást is végez, akkor látszólag 

egybe áll az egész, és nehéz megtalálni az elválasztó vonalat. Tehát az önkormányzat a 

temetkezési szolgáltatásba semmilyen összeget nem ad, az egy önállóan működő gazdasági 

vállalkozási terület és tevékenység a vállalkozónál. A kegyeleti közszolgáltatás az 

önkormányzati feladat.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért Szőnyi István, a bizottság elnöke 

javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. 

(II.12.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását és 

szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

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

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

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

11/2020.(VII.6.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. 

(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) 

önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

 

3. Napirend: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2019. 

évi tevékenységéről szóló beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte Budainé Bodnár Edit intézményvezető 

asszonyt, van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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Budainé Bodnár Edit intézményvezető: Elmondta, hogy a beszámoló, illetve a munkaterv 

márciusban került volna a testület elé. A 2020-as munkatervet érinti a változás, elmondta, 

hogy március 17-én a rendkívüli jogrend alapján a Művelődési Központnak be kellett zárnia. 

Ez teljesen más helyzetet teremtett számukra is. Az első között voltak, akik itt a térségben, 

Sátoraljaújhelyben újdonságot teremtettek, karantén koncerteket tartottak a bérházaknál, és 

május 1-jén is, valamint a közösségi oldalakon történtek még kulturális programok. Volt 

meseolvasás, különböző néptánc oktatások, Gombos István művésznek a fafaragó programjai. 

Elmondta, hogy június 1-től beindultak újra a programok: készül a rendezvénytéri színpad, 

minden hétvégén valamilyen program kerül nyilvánosságra. Megjegyezte, hogy figyelembe 

vették az adott költségvetési helyzetet, illetve azt, hogy ilyenkor már a különböző 

nagyfesztiválokra, rendezvényekre pályázati forrásról már értesülnek. Most júniusban minden 

hétvégén péntekenként folytatódnak a programok, a térzene klubbos koncertek a 

rendezvénytéren, szombatonként koncertek vannak, illetve szabadtéri mozivetítésre is kerül 

sor. Elmondta, hogy az augusztusi programok közül az összművészeti fesztivál idén elmarad, 

jövő évre csúsztatják át, amire az említett anyagi dolgok miatt került sor, illetve már tavaly 

lekötésre kerültek énekesek, amit másképp nem lehetett megoldani, hiszen fizetési 

kötelezettséggel járt volna. Idén egy „Fesztiváli hangulatok” című program lesz meghirdetve 

augusztus 15-23-ig. Különböző zenekarok, civil szervezetek, művészeti csoportok fognak 

fellépni, illetve a Zempléni Fesztivál indul augusztus 14-én, 15-én a Kossuth Lajos 

Művelődési Központ is becsatlakozik a programba. Igazgató úrral egyeztetve, ahol 

üresjáratok vannak és nincs Sátoraljaújhelyben program, oda a központ szervez, így már 

augusztus 15-én egy közös koncert lesz Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestával. Utána 

gyerekprogramok, amik nem 17 órától, hanem 18 órától fognak kezdődni, és egy kicsit 

rövidebbek lesznek, nem éjfélig fognak tartani, hanem este 22:00 óráig. Elmondta, hogy az 

augusztus 20-i programot polgármester úrral egyeztették, lesz záró tűzijáték, de nem 12 

perces, hanem csak 5 perces. Az Utcaszínház Fesztivál elmarad, nem lehet ingyenesen 

megszervezni. Az ingyenes szabadtéri mozi vetítések gyerekeknek, illetve éjszakába nyúlva 

felnőtteknek megtartásra kerülnek. Elmondta, hogy készülnek a szeptemberi programokra, 

remélhetőleg semmi nem fogja akadályozni. 

 

Róth József bizottsági tag: Elmondta, hogy a Művelődési Központ sok pályázatot nyújt be. 

Megkérdezte, hogy volt-e az éven olyan megnyert pályázat, amelynek megvalósulását át 

kellett tolni a következő évre, ilyenkor a pályázati összeget vissza kell-e fizetni. 

 

Budainé Bodnár Edit intézményvezető: Elmondta, hogy a májusi családi nap eseményeinek 

finanszírozásához nyújtottak be pályázatot, nyertek kettő millió forintot. Ezzel kapcsolatban a 

napokban kaptak tájékoztatást, hogy visszavonták a pályázatot, így támogatási szerződés sem 

lett aláírva. Elmondta, hogy évente sok pályázatot adnak be, minden lehetőséget 

megragadnak. Az augusztusi programok összeállításra kerültek, de a szórólapokat még nem 

adták ki, várnak még, hátha kapnak támogatást. A Nemzeti Kulturális Alaptól kaptak egy 

tájékoztatást, hogy most adják be a szeptemberi programok költségeire a pályázatot.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért Szőnyi István, a bizottság elnöke 

javasolta a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2019. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóra és 2020. évi munkaterve elfogadására vonatkozó előterjesztés elfogadását 

és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

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: 



 
 

7 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

12/2020.(VII.6.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2019. évi tevékenységéről  

szóló beszámoló és 2020. évi munkaterve elfogadásáról 

 

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

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

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját és 2020. évi munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. 

 

 

 

4. Napirend: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 

igazgatói álláshelyére benyújtott pályázat elbírálására  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyzőt és Budainé 

Bodnár Edit intézményvezető asszonyt, egyben pályázót, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Budainé Bodnár Edit intézményvezető: Elmondta, hogy lehetett volna a vezetői programot 

hosszabban leírni, arra törekedett, amikor írta, hogy meg lehessen nézni a 2015-ben benyújtott 

pályázatát, miket ígért a közösségi színtéren, legyen az a kávéház vagy bármelyik 

rendezvényhelyszín. Úgy gondolta, a vezetői programot 3-4 mondattal lezárja azzal, hogy mi 

az, amit megvalósítottak - természetesen közösen a kollégákkal -, de voltak olyan változások, 

amit épp elég volt 5 év alatt megvalósítani. Elmondta, hogy a karanténos időszak 

rákényszerítette őket arra, hogy nem kell több rendezvény anyagi okok miatt sem, és arra is, 

hogy a programokat vigyék tovább. Fontos törekvésünk, hogy amit már sikerült a színháznak 

egyéb programok kapcsán elérni, azt folytassák, jó lenne a határon túlra is kinyúlni, onnan is 

hozni vendégeket. Elmondta, hogy a Magas-Hegyi Turisztikai és Sportközponttal, és a 

Zemplén Tourinform Irodával valóban jó úgy együttműködni, hogy egymást támogatják. 

 

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

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatói álláshelyére benyújtott 

pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

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 

13/2020.(VII.6.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatói álláshelyére 

benyújtott pályázat elbírálásáról  

 

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

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

véleményező bizottság javaslata alapján a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 

Művelődési Központ igazgatói álláshelyére Budainé Bodnár Edit jelenlegi 

igazgató pályázót bízza meg 2020. július 11. napjától 5 év időtartamra. 
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5. Napirend: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról 

szóló beszámoló és a 2020. évi munkaterve elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte Nagyné Szentesi Mónika könyvtárigazgató 

asszonyt, van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztés kapcsán. 

 

Nagyné Szentesi Mónika könyvtárigazgató: Elmondta, hogy márciusban történt a 

beszámoló, akkor a járványról még nem volt tudomásuk, ennek megfelelően a munkaterv 

természetesen majd módosításra kerül. A tavaszi programjaik elmaradtak, ezek között vannak 

a pályázatból megvalósításra kerülő programok. Úgy gondolták, hogy egy évvel később 

fogják ezeket megtartani. 

 

Róth József bizottsági tag: Megkérdezte, hogy megengedi-e a pályázat, hogy át lehessen 

vinni jövő évre a programokat. 

 

Nagyné Szentesi Mónika könyvtárigazgató: Elmondta, hogy jelenleg a pályázatban még 

nincsen támogatási szerződés, de a benyújtása megtörtént. Az ellenőrzés és a tervek 

megtörténtek, de nincsen még élő szerződés. 

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért Szőnyi István, a bizottság elnöke 

javasolta a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvár 2019. évi munkájáról szóló beszámoló és 2020. 

évi munkaterve elfogadására vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta 

javaslatát. 

 

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 

14/2020.(VII.6.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvár 2019. évi munkájáról szóló beszámoló és 2020. 

évi munkaterve elfogadásáról 

 

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

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

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját és 2020. 

évi munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. 

 

 

 

6. Napirend: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda működéséről szóló beszámoló (2019-2020) elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte Zelina Zoltánné intézményvezető asszonyt, 

van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztés kapcsán. 

 

Zelina Zoltánné intézményvezető: Elmondta, hogy az ő munkatervüket is felülírta a vírus. 

Márciustól nyitva maradtak az óvodák és bölcsődék a városban polgármester úr engedélyével, 

így tudták segíteni a munkában lévő szülőket, így a gyerekeik biztonságban érezhették 

magukat az óvodákban és bölcsődékben. Ugyanakkor a nevelési programjaikat kicsit át kellett 

szervezni, hiszen áttértek az online közvetítésre, az óvodapedagógusok így tudták fenntartani 
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azt, hogy zárt Facebook csoportokon a gyerekek láthatták, hallhatták azokat az embereket, 

akikkel szoros kapcsolatban voltak. A szülőknek is nevelési tanácsokat, ötleteket tudtak adni, 

amivel 1-7 éves korig le tudták foglalni otthon a gyerekeket. Elmondta, hogy az óvodai 

programjaik elmaradtak, hiszen márciustól kezdődtek volna azok a tudásátadó konferenciák, 

amelyekre számos helyről már bejelentkeztek. Ezeket majd a következő munkatervükben 

fogják megvalósítani. Megköszönte, hogy nyitva maradhattak az óvodák, ötös csoportokkal 

működtek, volt, amikor a felújítandó óvodában is csoportokat kellett kialakítaniuk. 

 

Godzsák Attila bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a nyári nyitva tartás kapcsán lesz-e 

valami változás a vírus miatt. Sok olyan szülő van, akinek muszáj volt kivenni a szabadságát, 

ezért kevésbé tud majd augusztusban a gyerekre vigyázni. Megkérdezte, hogy nagyobb 

kapacitással fognak-e működni a szokottnál. 

  

Zelina Zoltánné intézményvezető: Elmondta, hogy nem zárnak be az éven, egyik óvoda sem 

zár be. A bölcsőde fog bezárni 8 napra, augusztus 17-től 28-ig. Ugyanúgy várják az óvónénik, 

dajkanénik a gyermekeiket, augusztus 31-ig az óvodákban tudják biztosítani az ellátást. Nem 

összevonva másik óvodával. Rendbe teszik a Hétszínvirág Óvodát, így szeptembertől minden 

indulhat a normális kerékvágásban. 

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért Szőnyi István, a bizottság elnöke 

javasolta a Sátoraljaújhelyi a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde működéséről szóló beszámoló (2019-2020) elfogadására 

vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

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 

15/2020.(VII.6.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde működéséről szóló beszámoló (2019-2020) 

elfogadásáról 

 

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

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

Sátoraljaújhelyi a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi 

Óvoda, Bölcsőde működéséről szóló beszámolóját (2019-2020) az előterjesztésben 

foglaltak szerint fogadja el. 

 

 

 

7. Napirend: Előterjesztés a 2019-2020 nevelési évre vonatkozó nyitva tartásról szóló 

53/2019. (XII.16.) határozat módosítására  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte Zelina Zoltánné intézményvezető asszonyt 

van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztés kapcsán. 

 

Zelina Zoltánné intézményvezető: Elmondta, hogy egyetlen egy óvoda sem zár be. 

Változatlan működési feltételekkel várják a gyerekeket. 
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Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért Szőnyi István, a bizottság elnöke 

javasolta a Sátoraljaújhelyi a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde működéséről szóló beszámoló (2019-2020) elfogadására 

vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

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 

16/2020.(VII.6.) határozata  

a 2019-2020 nevelési évre vonatkozó nyitva tartásról szóló 53/2019.(XII.16.) 

határozata módosításáról 

 

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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága átruházott hatáskörben a 2019-2020 

nevelési évre vonatkozó nyitva tartásról szóló 53/2019.(XII.16.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 
 

Nyári nyitva tartás: 

 

A Hétszínvirág Óvoda székhely intézmény a felújítási munkálatok következtében a 

Diana Művészeti tagóvodában üzemel. 

 

 

8. Napirend: Egyebek  
 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte Nagyné Szentesi Mónika könyvtárigazgató 

asszonyt, van-e szóbeli kiegészítése a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár nyitvatartásával 

kapcsolatban. 
 

Nagyné Szentesi Mónika könyvtárigazgató: Elmondta, hogy március 13-án kelt az 

engedély kérése a nyitvatartásra, természetesen a tavasziak már nem aktuálisak. Az 

ünnepnapokhoz kapcsolódó szombati ügyeletet illetően kérték, hogy akkor zárva lehessenek, 

karácsony táján kollektív szabadsággal oldanák meg azokhoz az ünnepnapokhoz kapcsolódó 

napokat. A nyári időszakban viszont az előzőekhez képest nem kérnék a karbantartás miatti 

zárást, úgy tapasztalták, hogy nagy szükség van a könyvtárra. Tehát nyitva lesznek és fogják 

Székhely és 

telephely 

29.hét 

 

07.13-  

07.17. 

30.hét 

 

07.20- 

07.24. 

31.hét 

 

07.27- 

07.31. 

32.hét 

 

08.03- 

08.07. 

33.hét 

 

08.10- 

08.14. 

34.hét 

 

08.17- 

08.19. 

35.hét 

 

08.24- 

08.28. 

 

Hétszínvirág 

Óvoda 

székhely 

NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA 

Diana 

Tagóvoda 
NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA 

Károlyfalvi 

Tagóvoda 
NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA 

Kazinczy-kert 

Tagóvoda 
NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA 

Tündérkert 

Bölcsőde 
NYITVA NYITVA NYITVA NYITVA ZÁRVA ZÁRVA NYITVA 
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várni az érdeklődőket.  

 

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

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2020. évi ünnepekhez kapcsolódó nyitva tartásának 

megállapítására vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

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  

17/2020.(VII.6.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2020. évi ünnepekhez kapcsolódó nyitva 

tartásának megállapításáról  

 

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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága átruházott hatáskörben a Sátoraljaújhelyi 

Városi Könyvtár 2020. évi ünnepekhez kapcsolódó nyitva tartását az alábbiak szerint 

állapítja meg:  

 

Október 24. (szombat-ügyelet):  zárva 

Október 31. (szombat-ügyelet):  zárva 

December 28.-31. (hétfő-csütörtök): zárva (kollektív szabadság) 

Január 02. (szombat-ügyelet):  zárva 

 

Nyári nyitva tartás: 

Június 15. – augusztus 31. között 

 

Karbantartás miatti zárás: 

Július 15. – július 31. között 

 

Felkérte a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár igazgatóját, hogy a látogatókat a fenti 

ünnepi nyitvatartási rendről folyamatosan tájékoztassa. 

 

 

 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megköszönte a bizottság munkáját és az ülést 13 óra 55 

perckor bezárta.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

      

Lukács Tamás sk.             Szőnyi István sk. 

            jegyzőkönyv-hitelesítő         bizottsági elnök 


