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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. szeptember 20. napján 11:00 órakor  

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Szőnyi István bizottsági elnök 

Lukács Tamás bizottsági tag   

Schweitzer Tamás bizottsági tag 

Palicz Istvánné bizottsági tag 

Fehér József bizottsági tag 

Godzsák Attila bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

Róth József bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető, Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

     Donkó József igazgató, Sárospataki Tankerületi Központ 

 Budainé Bodnár Edit igazgató, Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 

 Péli Krisztina Mária Sárospataki Tankerületi Központ 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
dr. Terdik Sándor jegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

     Donkó József igazgató, Sárospataki Tankerületi Központ 

 Budainé Bodnár Edit igazgató, Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 

 Péli Krisztina Mária szakmai helyettes, Sárospataki Tankerületi Központ 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Buka Gabriella 

 

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

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 

6 tag jelen van egyben az ülést megnyitotta. Megkérdezte az Nevelési-Ifjúsági, Civil-

Sportügyi és Közművelődési Bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével kapcsolatosan van-

e észrevétel vagy egyéb javaslat. Javaslatot tett arra, hogy első napirendként a harmadik 

napirendi pontot, az „Előterjesztés a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi 

intézményeket érintő tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására” címűt tárgyalják meg. 

Mivel más észrevétel, javaslat nem volt, az ülés napirendjeit a módosítással szavazásra 

bocsátotta.  
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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 6 tagja, 6 igen szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjét az alábbi 

módosítással elfogadta. 

 

Napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket 

érintő tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Donkó József igazgató 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosítására  
Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi fordulójához történő csatlakozásra 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

5. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2021. évi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: Budainé Bodnár Edit igazgató 

 

Zárt ülésen: 

 

Előterjesztés Díszpolgári Cím, Pro Urbe Díj és Közszolgálati Díj adományozására 

(szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

1. Előterjesztés a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket 

érintő tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Köszöntötte Donkó János igazgatót és Péli Krisztina Mária 

szakmai helyettest. Megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztés 

kapcsolatosan. 

 

Donkó József igazgató: Nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatosan.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Elmondta, hogy a beszámoló részletes és áttekinthető a 

sátoraljaújhelyi intézményeket érintő tevékenységgel kapcsolatosan. 

 

  

Mivel más 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 Sárospataki Tankerületi Központ 
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sátoraljaújhelyi intézményeket érintő tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

vonatkozó előterjesztést elfogadását. 

. 

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

jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

11/2021.(IX.20.) határozata 

a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket érintő 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

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

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

Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket érintő 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezetőt, hogy van-

e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: Nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

 

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 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

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

jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

12/2021.(IX.20.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására 

vonatkozó előterjesztést fogadja el.  

 

3. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi fordulójához történő csatlakozásra 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

Kérdések, vélemények: 
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Szőnyi István bizottsági elnök: Elmondta, hogy több éve tárgyalja már a bizottság a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat fordulójához való csatlakozást. 

Elmondta, hogy az „A” típusú pályázati kiírás a már felsőoktatásban tanulók részére, míg a 

„B” típusú pályázati kiírás pedig azon diákok részére pályázható, akik felsőoktatási 

tanulmányaikat most fogják kezdeni. Elmondta, hogy a csatlakozási nyilatkozat beküldési 

határideje 2021. október 1. napja, a pályázatok kiírásának határideje 2021. október 5. napja és 

a pályázatok benyújtásának határideje 2021. november 5. napja. Örömét fejezte ki, hogy az 

önkormányzat ismét támogatást tud adni a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult 

fiataloknak. 

 

Mivel más 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 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozásra vonatkozó előterjesztés 

elfogadását. 

 

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

jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

13/2021.(IX.20.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 

fordulójához történő csatlakozásról 

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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához 

történő csatlakozásra vonatkozó előterjesztést fogadja el.   

 

4. Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Elmondta, hogy 17 civil szervezet kapott támogatást és a 

támogatottak közül már többen teljesítették az elszámolási kötelezettségüket. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Godzsák Attila bizottsági tag: Elmondta, hogy Zemplén a Magyarságért Alapítvány 

képviselőjeként részesült a támogatásban, ezért tartózkodni fog a szavazás alkalmával. 

 

Mivel más 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 az Önkormányzat által nyújtott támogatások 

felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 
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S z a v a z á s :  A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság szavazáskor 

jelen lévő 6 tagja, 5 igen – 1 tartózkodás szavazat mellett - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

14/2021.(IX.20.) határozata 

az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek az 

Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató 

elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

5. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2021. évi munkatervének elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Megkérdezte Budainé Bodnár Edit igazgatót, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Budainé Bodnár Edit igazgató: Elmondta, hogy mindig adott év márciusában számol be a 

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ és ekkor szokta elfogadni a bizottság a 

munkatervet is, de ebben az éven erre most került sor, tekintettel arra, hogy tavasszal nem volt 

lehetőség testületi üléseket tartani. Elmondta, hogy a munkatervben szereplő programok 

háromnegyedét már lebonyolították. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Elmondta, hogy a munkatervet olvasva látta, hogy még 

nagyon sok program kerül megrendezésre.  

 

Mivel más 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 Kossuth Lajos Művelődési 

Központ 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2021. évi munkatervének 

elfogadására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

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

jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

15/2021.(IX.20.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2020. évi tevékenységéről 

szóló beszámolójának és a 2021. évi munkatervének elfogadásáról 

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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek a 

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2020. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának és a 2021. évi munkatervének elfogadására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 
 

 

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

részvételt és a nyílt ülést 11:9 perckor bezárta, majd zárt ülésen folytatták munkájukat.  
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K. m. f. 

 

 

 

 

 

Lukács Tamás sk. 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 Szőnyi István sk. 

bizottság elnöke 

                      


