
J e gy ző kö ny 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 Dísztermében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. szeptember 21. napján 10.00 órakor  

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Szőnyi István bizottsági elnök 

Lukács Tamás bizottsági tag     

Schweitzer Tamás bizottsági tag 

Palicz Istvánné bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

Róth József 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 

Donkó József Sárospataki Tankerületi Központ igazgató 

     

Tanácskozási joggal megjelent:  

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

Donkó József Sárospataki Tankerületi Központ igazgató 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

            Drizner Zsuzsanna 

 

 

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

Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 4 tag 

jelen van, egyben az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy elsőként tárgyalják a Sárospataki 

Tankerületi Központ tájékoztatását. 

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

bocsátotta az ülés napirendjét az elhangzott javaslattal.   

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 4 tagja, 4 igen 

szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjét az alábbi módosítás szerint elfogadta. 
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Napirend: 

 

 

1. Tájékoztató a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket 

érintő tevékenységéről 

Előterjesztő: Donkó József, Sárospataki Tankerületi Központ igazgató 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

3. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

4. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2021. évi fordulójához történő csatlakozásra 

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

5. Előterjesztés a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

1. napirend 

Tájékoztató a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket érintő 

tevékenységéről 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte igazgató urat, hogy van-e kiegészíteni valója. 

 

Donkó József igazgató: Elmondta, hogy a tájékoztatót kiegészíteni nem kívánja, de egy pár 

gondolatot megoszt a bizottság tagjaival. Minden nap 14.00 óráig kérik a vírussal kapcsolatos 

kötelező adatokat. Bizonyára mindenki előtt ismeretes, hogy várhatóan december-január 

hónapokban fog a járvány tetőződni. Jelenleg igazoltan 8 diák pozitív, ebből 4 van a járásban. 

Véleménye szerint nem mondható rossz adatnak. 4 pedagógus és 10 szülőnél van kimutatva a 

vírus. 86 diák van karanténban, 2 fő esetében digitális oktatás folyik az operatív törzs 

engedélyével, valamint 21 pedagógus és 26 szülő van karanténban. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a Rózsás Andrea helyi vezető helyére 

terveznek-e valakit felvenni.  

 

Donkó József igazgató: Jelenleg olyan megoldást találnak, hogy lesz is felvéve, meg nem is. A 

jelenlegi kolléganő Péli Krisztina a helyettes. 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Bízik abban, hogy minél kevesebb igazolt koronavírussal 

fertőzött személyről fognak hallani.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a tankerülettől beérkezett a Városi Uszodához 

kapcsolódóan díjemelésre vonatkozóan íródott levél. Emléke szerint 2011 év körül volt utoljára 

díjemelés a belépőjegyek és bérletek tekintetében.  
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Donkó József igazgató: Elmondta, hogy arra kérte polgármester urat, hogy legyen javaslat a 

város részéről is. A tanuszoda nem üzleti alapon működik, véleménye, hogy a jelenlegi 

bérleteket felül kell vizsgálni, javaslatot tehet a testület, melyet köszönettel fogad a tankerület. A 

legnagyobb látogatottságot a Zempléni Vízilabda Klub adja. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Úgy tapasztalta, hogy az újhelyi kedvezményeket nem 

érvényesítik. 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Fontosnak tartja a 70 éven felüliek kedvezményét. 

 

 

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 4 tagja, 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

22/2020. (IX.21.) határozata 

a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket érintő 

tevékenységéről 

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

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

Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket érintő tevékenységére 

vonatkozó tájékoztatót fogadja el. 

 

 

2. napirend 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására 

 

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

előterjesztéssel kapcsolatosan kiegészíteni valója 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a jelenlegi 

költségvetési módosítás valójában az egyes pályázatokon, központi költségvetésből elnyert 

pályázatok összegéből kerül módosításra, főként a közfoglalkoztatásra gondol, mely jelentős 

összegű önkormányzati szinten. A hiány továbbra is 300 millió forint, a sarokszámokon változás 

nincsen. A bevételekkel párhuzamosan módosították a kiadási oldalt is.  

 

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 4 tagja, 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

23/2020. (IX.21.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról 

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

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítására 

vonatkozó előterjesztést fogadja el.    

 

 

3. napirend 

Előterjesztés a sátoraljaújhelyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 

 

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

kapcsolatosan kiegészíteni valója. 

 

Nem volt kiegészíteni valója. 

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 4 tagja, 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

24/2020. (IX.21.) határozata 

a sátoraljaújhelyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról 

szóló átfogó értékelés elfogadásáról 

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

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

sátoraljaújhelyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló 

átfogó értékelésre vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

4. napirend 

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójához történő csatlakozásra 

 

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

kapcsolatosan kiegészíteni valója. 

 

Nem volt kiegészíteni valója. 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Elmondta, hogy nem először kerül a bizottság elé a Bursa 

ösztöndíjpályázat, mely nagy segítséget jelent a továbbtanulók számára, mindenképpen 

támogatja a csatlakozást. 
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Mivel további 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 4 tagja, 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

25/2020. (IX.21.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójához történő csatlakozásról 

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

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

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő 

csatlakozásra vonatkozó előterjesztést fogadja el.  

5. napirend 

Előterjesztés a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte jegyző urat, hogy van-e kiegészíteni valója.  

 

Nem volt kiegészíteni valója, s kérdés, vélemény sem hangzott el, így 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 4 tagja, 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága 

26/2020. (IX.21.) határozata 

a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló elfogadásáról 

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

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

közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló elfogadására vonatkozó 

előterjesztést fogadja el. 

 

 

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

részvételt és a nyílt ülést 10.13 perckor bezárta.  

 

K. m. f. 

 

 

 

Lukács Tamás sk. 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 Szőnyi István sk. 

bizottság elnöke 

            

 

            


