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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. december 13. napján 11:00 órakor  

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Szőnyi István bizottsági elnök 

Lukács Tamás bizottsági tag   

Schweitzer Tamás bizottsági tag          

Róth József bizottsági tag 

Fehér József bizottsági tag 

Godzsák Attila bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

Palicz Istvánné bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

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

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

 

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 a bizottság tagjait, hogy az ülés 

napirendjével kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat. Mivel észrevétel, javaslat 

nem volt, az ülés napirendjeit a meghívó szerint szavazásra bocsátotta.  

 

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 napirendjeit az alábbiak szerint 

elfogadta. 

 

Napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 
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2. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai 

tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről (2021.01.01.-2021.10.31.) szóló 

tájékoztató elfogadására 
Előterjesztők: Seres Péter ügyvezető 

 

Zárt ülésen: 

 

           Előterjesztés Közművelődési Díj adományozására (szóban) 

 

Godzsák Attila bizottsági tag: személyes érintettséget jelentett be a 2. napirend pont 

vonatkozásában. 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Javaslatot tett arra, hogy Godzsák Attila bizottsági tag a 

személyes érintettsége miatt ne vegyen részt a 2. napirendi pont elfogadásában. 

 

Tekintettel arra, hogy más javaslat nem volt a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta 

javaslatát miszerint, Godzsák Attila bizottsági tag személyes érintettségének bejelentése miatt 

a szavazásban ne vegyen részt. 

 

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

jelen lévő 6 tagja, 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, miszerint Godzsák Attila 

bizottsági tag személyes érintettségének bejelentése miatt a szavazásban ne vegyen részt. 

 

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

 

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

kiegészíteni valója az előterjesztés kapcsolatosan. 

 

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

kapcsolatban. 

 

Tekintettel arra, hogy 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, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata 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, 5 igen – 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

27/2021.(XII.13.) határozata 

a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosításáról 

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

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítására 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 
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2. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről 

és pénzügyi helyzetéről (2021.01.01.-2021.10.31.) szóló tájékoztató elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: megkérdezte Seres Péter ügyvezetőt, hogy van-e kiegészíteni 

valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Seres Péter ügyvezető: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Fehér József bizottsági tag: a Zemplén Televízió nagy kincs a város számára.  

 

Tekintettel arra, hogy 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, hogy a Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről (2021.01.01.-

2021.10.31.) szóló tájékoztató elfogadását. 

 

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

jelen lévő 6 tagja, 4 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

28/2021.(XII.13.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről és 

pénzügyi helyzetéről (2021.01.01.-2021.10.31.) szóló tájékoztató elfogadásáról 

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

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

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről és pénzügyi 

helyzetéről (2021.01.01.-2021.10.31.) szóló tájékoztatót fogadja el. 

 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Szőnyi István bizottsági elnök 

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatta munkáját. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Lukács Tamás sk. 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 Szőnyi István sk. 

bizottság elnöke 

                      


