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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága nyílt ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. gróf Andrássy Gyula 

termében  

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. június 21. napján 14:00 órakor  

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Szőnyi István bizottsági elnök 

Lukács Tamás bizottsági tag     

Róth József bizottsági tag 

Palicz Istvánné bizottsági tag 

Fehér József bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

Schweitzer Tamás bizottsági tag 

Godzsák Attila bizottsági tag 

        

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Terdik Sándor jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Zelina Zoltánné intézményvezető  

      Boros Anikó Rózsa elnök  

  

Tanácskozási joggal megjelent:  
dr. Terdik Sándor jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Zelina Zoltánné intézményvezető  

Boros Anikó Rózsa elnök  

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Obráz Béláné  

 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Elmondta, hogy hosszú idő után ez az első bizottsági ülés, 

június 15. napjával engedélyezték, hogy bizottsági és testületi ülések lehessenek. 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, szavazásra bocsátotta az ülés 

napirendjét a meghívó szerint.   

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  

 

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 ülés napirendjét az alábbiak szerint 

elfogadta. 
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Napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde működéséről szóló beszámoló (2020-2021) 

elfogadására 

Előterjesztő: Zelina Zoltánné intézményvezető 

2. Előterjesztés a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló 

elfogadására  
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés a Boda Pál Sport Díj adományozására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Javaslat a Közmegbecsülés Díja adományozására  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

1. napirend 

Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi 

Óvoda, Bölcsőde működéséről szóló beszámoló (2020-2021) elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Köszöntötte Zelina Zoltánné intézményvezetőt, megkérdezte 

hogy van-e kiegészíteni valója. 

 

Zelina Zoltánné intézményvezető: Elmondta, hogy leírásra került, olvashatták, hogy több 

minden elmaradt járványhelyzet miatt, de amit tudtak mindent megtettek a gyermekekért.  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megköszönte a Hétszínvirág Óvoda vezetésének és 

dolgozóinak a járvány idején elvégzett munkát. A gyermekekre nagyon kellett vigyázni és 

önmagukra is. Kérte intézményvezető asszonyt, hogy tolmácsolja dolgozói felé a bizottság 

köszönetét a járvány időszaka alatt végzett munkájukért.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és 

Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde működéséről szóló beszámoló (2020-2021) elfogadását. 

 

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  

1/2021. (VI.21.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde 

működéséről szóló beszámoló (2020-2021) elfogadásáról  

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

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

Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde működéséről szóló 

beszámolót a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan fogadja el. 
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2. napirend 

Előterjesztés a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló elfogadására  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Elmondta, hogy két beszámoló került előterjesztésre, a 

Lavotta János Kamarazenekar Alapítvány és a Határtalan Örök Értékeinkért Alapítvány 

beszámolója.  Köszöntötte Boros Anikó Rózsát elnök asszonyt, majd megkérdezte, hogy van-

e kiegészíteni valója. 

 

Boros Anikó Rózsa elnök: Megköszönte három bizottsági tag támogatását, akik a Határtalan 

Örök Értékeinkért Alapítványt és egy könyv megjelenését is segítik. Elmondta, hogy a könyv 

augusztus-szeptemberre jelenik meg, hagyományőrzésről szól, az alapítvány 10-13 éves 

munkáját mutatja be, vendégek és jeles hagyományőrzők is adnak írást a könyvhöz az ország 

minden pontjáról. A könyv címe: A hagyományőrzés szépségei.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a közművelődési megállapodások alapján történő 

beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

   

 

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 határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

2/2021. (VI.21.) határozata 

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 elfogadásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

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

részvételt és a nyílt ülést 14:06 perckor bezárta, majd zárt ülésen folytatták munkájukat.  

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Lukács Tamás sk. 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 Szőnyi István sk. 

bizottság elnöke 

                      


