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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

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. július 30. napján 10.00 órakor 

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Sebes Péter bizottsági elnök 

Csernai Ferencné bizottsági tag 

Róth József bizottsági tag 

                       Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

  Dobai Istvánné bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

 

  Lukács Tamás bizottsági tag 

  Balogh Ernő bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Budainé Bodnár Edit a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 

igazgatója 

                         

Tanácskozási joggal megjelent:  

                        dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

  Budainé Bodnár Edit igazgató 

     

Jegyzőkönyvvezető: 

                        Oroszné Drizner Zsuzsanna 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az Ügyrendi és 

Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 5 tag jelen van, egyben az ülést 

megnyitotta.  

 

Mivel a napirenddel kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, Sebes Péter elnök, szavazásra 

bocsátotta az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint.   

 

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 elfogadta. 

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 
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2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

közművelődésről szóló rendelete megalkotására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

3. Előterjesztés 2020. évi PRIMA Díj és Év Vállalkozója Díj jelölésre 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Elmondta, hogy az elmúlt bizottsági ülésen már tárgyalták és 

akként döntöttek, hogy az alacsonyabb összeget támogatták elfogadni. Megkérdezte jegyző urat, 

hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan kiegészíteni valója. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Előadta, hogy valóban már az előterjesztés a bizottság előtt volt, 

ahol Csernainé képviselő asszony észrevételezte, hogy gyanúsan magasak a számok. Elértést 

történt. Kiderült, hogy a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet önköltséget számolt, nem pedig 

normát, az önköltség pedig magasabb. Az óvoda jól számolt. A Költségvetési Osztály 

osztályvezetője és az élelmezésvezető átszámolták a díjakat, s most az újraszámolt számok 

kerültek a bizottság elé. Az Állami Számvevőszék külön vizsgálatában kiemelte, hogy a norma 

meghatározásnak benne kell lennie.  

 

Kérdések következtek. 

 

Csernai Ferencné bizottsági tag: Megkérdezte jegyző urat, hogy a 2.§ (2) bekezdés ba) 

pontjában 500.-Ft+ÁFA szerepel, míg a határozati javaslatban 344.-Ft+ÁFA. Szerinte ennek oka 

adminisztrációs hiba lehet. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Egyetértett a jelzéssel, adminisztrációs hiba történt. Elmondta, 

hogy javítani szükséges az előterjesztést és a holnapi testületi ülés előtt kiosztásra kerül a javított 

anyag.  

 

Dobai Istvánné bizottság tag: Megkérdezte, hogy a Deák Úti EGYMI esetében nyáron 

folyamatosan nyitva van az óvoda, ki fogja biztosítani az étkezést, hiszen ezidáig az óvoda 

segített. Szervezési gondot jelent számukra, hiszen leállt a Kazinczy és a Jókai Általános Iskola 

is. A gyerekeknek nincs biztosítva az étkezésük. Kihez forduljanak a megoldás érdekében. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy ha amennyiben felmerül az ellátás 

szükségessége, akkor az intézménynek vagy a fenntartójának kell megszerveznie az étkeztetést. 

Mivel az önkormányzat óvodát tart fenn, így köteles megszerveznie. A szervezés történhet saját 

konyha által vagy meg kell venni a szolgáltatást. Ismer olyat, ahol a fenntartó piaci körülmények 

között veszi meg a szolgáltatást. Ha az intézmény megrendeli az önkormányzattól, és kapacitás 

esetén el tudják látni, véleménye szerint megoldást találhatnak rá, s a végén a két intézmény 

elszámol.  
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Dobai Istvánné bizottság tag: Ha jól érti, akkor a Sárospataki Tankerületi Központnak kell 

felvennie a kapcsolatot az önkormányzattal. Az önkormányzat biztosítja szeptembertől júniusig, 

de a július és augusztus hónapokat nem. 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megerősítette a jegyző úr által elmondottakat és előadta, hogy a 

fenntartó normatívát kap, mellyel el kell számolnia. Egy két oldalú megállapodás szükséges, a 

finanszírozás pedig a Magyar Államkincstáré. 

 

Csernai Ferencné bizottsági tag: Feltételezhető, hogy miután a Sátoraljaújhelyi Városellátó 

Szervezet felé jelentenek, az önkormányzat számol el. 

 

Vélemények következtek. 

 

Csernai Ferencné bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy ezekből az összegekből szép ellátást 

tudnak biztosítani. Reméli, hogy meg lesznek elégedve a szolgáltatással.  

 

Dobai Istvánné bizottság tag: Véleménye, hogy mindennek megy fel az ára, de talán célszerűbb 

lenne - ha indokolt – apránként emelni az árakat, nem pedig öt évente ugrani egy magasabb 

összeget. 

 

Róth József bizottsági tag: Véleménye szerint, ha az inflációval emelték volna meg, ugyanott 

lennének, mint most. A 2% infláció nem mentené meg a helyzetet. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy valóban nem mentené meg, de stabilan lehet 

tartani az összeget.  

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Javasolta, hogy a vendég dolgozók számára mérsékeljék az ebéd 

összegét, s a 700.-Ft+ÁFA díj helyet fizessenek 600.-Ft+ÁFA díjat. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az összeg tartalmazza a normát, a rezsit és a 

nyereséget. Lehet mérsékelni, de odáig ne jussanak el, hogy az önkormányzatnak többe kerüljön, 

mint amennyiért a pedagógus étkezik. Béren túli juttatásba ne menjenek bele. 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Véleménye szerint azok kapjanak, akik az önkormányzattal 

kapcsolatban állnak. 

 

Csernai Ferencné bizottsági tag: Róth József képviselő úr hozzászólására reagálva elmondta, 

hogy nincs olyan horror emelés, hiszen öt éve nem volt emelés. 

 

Róth József bizottsági tag: Szerinte kb. 10%-val nő. 

 

Csernai Ferencné bizottsági tag: Előadta, hogy ha kiszámolja képviselő úr az összeget, akkor 

az 5x2%-val is ugyanott vannak, nem több. 

 

Mivel további kérdés, vélemény az előterjesztés kapcsán nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság 

elnöke javasolta a bizottság tagjainak, hogy az előterjesztést a módosítással fogadják el. 
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S  z  a  v  a  z  á  s  :  A Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 4 

igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

16/2020.(VII.30.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekjóléti 

alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztést azzal a módosítással 

fogadja el, hogy a Rendelet 2. § (2) bekezdés ba) pontja az alábbiakra módosul:  

„ba) ebéd:                            344,-Ft+ÁFA”. 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

közművelődésről szóló rendelete megalkotására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, hogy van-e az előterjesztéssel 

kapcsolatosan kiegészíteni valója. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Annyit hozzáfűzött az előterjesztéshez, hogy a mai előző 

bizottsági ülésen igazgató asszony jelezte, hogy a pályázati felhívásoknak való megfelelősségnek 

nagyban használna, hogy ha a különféle, már szokásosan bevett tereken, közterületeken, mint 

kulturális programokkal érintett vagy abba bevont helyszínek szerepelnének. A rendeletet több 

helyen is módosították, pl. az új rendelet elválasztja egymástól a közművelődést, illetve a 

közgyűjteményt, ezért nem kapott helyet a könyvtár. A jogszabály több pontjában a 

közművelődési színtér olyan terület, ahol a közösség hébe-hóba közművelődési tevékenyéget 

gyakorol, pl. a rendezvénytéren 2-3 rendezvény kerül megszervezésre. A jogszabály értelmében a 

közművelődési színtér a közművelődési intézmény működtetésével látja el az önkormányzat 

kötelező feladatát. A felhívásokban kérnek garanciális jellegű dokumentumokat, ezért megoldást 

jelente az, hogy a rendeletben szerepelne egy olyan fordulat, hogy a közművelődési intézmény a 

város különféle 1. mellékletében rögzített, nyitva álló területeken folytat közművelődési 

tevékenységet. Mindez lehetővé tenné, hogy az intézmény pályázni tudjon. 

 

Budainé Bodnár Edit igazgató: Elmondta, hogy azt látja, hogy a törvényi értelmezés, 

szabályozás közművelődési, közösségi színtér a hivatalos neve. Közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázat benyújtásával is közösségi színtérként szerepelteti például akkor is, 

amikor a Városligetnél hangosításra pályáznak. Javasolta, ahogy a reggeli bizottsági ülésen is, ha 

most kerül szabályozásra a rendelet, akkor kerüljön bele, hogy a városba visszatérő rendezvények 

esetén közösségi helyszíneken kerül megrendezésre a program, valamint társtelepüléseken, a 

Latabár Kávéházban, a pincéknél, a rendezvénytéren, esetlegesen a Latabár Moziban. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 
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Róth József bizottsági tag: Megkérdezte igazgató asszonyt, hogy ez a változtatás csak előnnyel 

jár, hátránnyal nem. 

 

Budainé Bodnár Edit igazgató: Elmondta, hogy csak előnnyel jár, öt alapdolgot szabályoz le a 

rendelet, de véleménye szerint most bele kell tenni minden plusz tevékenységi kört. 

 

Mivel további kérdés, vélemény az előterjesztés kapcsán nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság 

elnöke javasolta a bizottság tagjainak, hogy az előterjesztést a módosító javaslattal fogadják el. 

 

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

igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

17/2020.(VII.30.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

közművelődésről szóló rendelete megalkotásáról   

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló rendelete megalkotására vonatkozó 

előterjesztés egészüljön ki egy közművelődési helyszíneket tartalmazó melléklettel, 

amellyel a Képviselő-testület akként fogadja el.  

 

 

Budainé Bodnár Edit igazgató asszony távozik az ülésről. 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés 2020. évi PRIMA Díj és Év Vállalkozója Díj jelölésre 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Elmondta a különböző kategóriákban javaslatait, miszerint  

Magyar képzőművészet: Borsi Antal; Magyar tudomány: Ringer István; Magyar oktatás és 

köznevelés: Végsőné Fazekas Aranka, Adriányi Pálné, Fehérné Sulyok Éva; Magyar építészet és 

építőművészet: néhai Radványi György; Magyar sajtó: Rónay Ferenc, ZTV; Magyar sport: 

Pásztor Gábor, Kun Ádám, Katona Dénes, Orehovszki Zoltán; Magyar népművészet és 

közművelődés: Rónay Ferenc; Magyar zeneművészet: Lavotta János Kamarazenekar, Dombóvári 

János, Fehérné Sulyok Éva. Az Év Vállalkozója Díjra: Tepliczky méhészet, majd megkérdezte, 

hogy van-e másnak javaslata. Továbbá javasolta, hogy a napirendet holnap a képviselő-testület 

zárt ülésen tárgyalja. 

 

Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag: Elmondta a javaslatait, miszerint a kategóriákra az 

alábbi személyeket javasolja, Magyar irodalom: Nyiri Péter és Fehér József; Magyar színház- és 

filmművészet: Schweitzer Tamás Zsolt; Magyar oktatás és köznevelés: Zelina Zoltánné; Magyar 

sajtó: Jászter Beáta; Magyar sport: jégkorongosok; Magyar népművészet és közművelődés: 

Hlinyánszky Tamás, Zelina Zoltánné. Az Év Vállalkozója Díjra: Szajkó Gábor és Matl Péter. 

 

Csernai Ferencné bizottsági tag: Egyetért elnök úr javaslatával, miszerint zárt ülésen tárgyalják 

a jelölteket. 
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dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy kitüntetés cím miatt a zárt ülés indokolt. 

 

Mivel több javaslat az előterjesztés kapcsán nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke 

javasolta a bizottság tagjainak, hogy az általa javasolt jelölteket fogadják el.  

 

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

igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

18/2020.(VII.30.) határozata  

a 2020. évi PRIMA Díj és Év Vállalkozója Díj jelölésről   

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2020. évben a 2020. évi PRIMA Díj 

és Év Vállalkozója Díj –ra az alábbi jelölteket jelölje: 

PRIMA Díjra: 

Magyar képzőművészet: Borsi Antal 

Magyar tudomány: Ringer István 

Magyar oktatás és köznevelés: Végsőné Fazekas Aranka, Adriányi Pálné, Fehérné Sulyok 

Éva 

Magyar építészet és építőművészet: néhai Radványi György 

Magyar sajtó: Rónay Ferenc, ZTV 

Magyar sport: Pásztor Gábor, Kun Ádám, Katona Dénes, Orehovszki Zoltán 

Magyar népművészet és közművelődés: Rónay Ferenc 

Magyar zeneművészet: Lavotta János Kamarazenekar, Dombóvári János, Fehérné Sulyok 

Éva 

 

Év Vállalkozója Díjra:  Tepliczky méhészet 

 

 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Mivel egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Sebes Péter 

bizottsági elnök megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 9:50 perckor bezárta. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

                  Dobai Istvánné sk.             Sebes Péter sk. 

   jegyzőkönyv-hitelesítő               bizottság elnöke        


