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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága nyílt ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. gróf Andrássy 

Gyula termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. január 24. 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 (a napirend elfogadása után érkezett) 

Palicz Istvánné bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

 Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
 dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 Obráz Béláné 

   

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 Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló 

gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 
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2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület támogatására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

 

 

1. Napirend: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre 

szóló gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadására  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: megkérdezte, hogy dr. Terdik Sándor jegyző úrnak van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy a csatorna felújítás mikor veszi kezdetét, 

illetve milyen utcákat fog érinteni. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a munkálatok folyamatosan zajlanak a pályázati terv szerint, és 

majdnem minden utcát érint a felújítás, tekintettel arra, hogy a csapadék- és szennyvíz 

elválasztás az egész várost érintő kérdés.  

 

Tekintettel arra, hogy további 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 

Önkormányzatának 2019-2024 évekre szóló gazdasági, fejlesztési programjának időarányos 

teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadását. 

 

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

jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

1/2022.(I.24.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági, 

fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadásáról  

 

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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági, 

fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatást fogadja el.  
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2. Napirend: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: megkérdezte, hogy dr. Terdik Sándor jegyző úrnak van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: kiosztásra került a kiegészítés, amely tartalmazza, hogy az 

Önkormányzati tanácsadó munkakör is jegyzői irányítási jogkör alá kerül, ezért kérte, hogy 

ezzel a kiegészítéssel együtt fogadják el a beszámolót.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy jegyző úr nem vállal-e túl sokat ezzel a 

döntéssel, hogy jegyzői irányítás alá kerül a fent említett munkakör mellett sok egyéb 

munkakör is. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az átszervezés miatt szükség volt központosításra, így 

ideiglenesen jegyzői jogkörbe kerültek ezek a munkakörök. Aljegyző úr és a jegyzői titkárság 

is részt vesz ezek irányításában, ezért e munkakörök jegyzői hatáskörbe kerülése nem 

befolyásolja a hivatal törvényességi felülvizsgálatának hatékony ellátását.  

 

Tekintettel arra, hogy további 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 Polgármesteri 

Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadását a kiegészítéssel együtt. 

 

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

jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

2/2022.(I.24.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadására 

 

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

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

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatót fogadja el a kiegészítéssel együtt. 

 

 

 

3. Napirend: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület támogatására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése az 

előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Godzsák Attila bizottsági tag: javasolta, hogy a Polgárőr Egyesület kerüljön félig 

önkormányzati befolyás alá a kevés létszámra való tekintettel, és kapjon szélesebb 

jogköröket, ezáltal hatékonyabbá válna a munkavégzésük. 
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dr. Terdik Sándor jegyző: az önkormányzat szokott kérni tőlük bizonyos intézkedéseket, 

például rendezvények helyszíni biztosítását, de jelenleg a jogszabályi háttér nem teszi 

lehetővé, hogy nagyobb hatáskörrel és jogkörrel tudjanak intézkedni olyan esetben, amelyben 

a közterület felügyelet vagy a rendőrség tud. 

 

Godzsák Attila bizottsági tag: véleménye szerint mivel a polgárőrség egy civil egyesület, 

ezért javasolta, hogy a Miskolcon működő mezőőrség mintájára kerüljön kibővítésre a 

polgárőrség hatásköre. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: mivel a mezőőrök szélesebb hatáskörrel rendelkeznek, mint a 

polgárőrök, ezért elsősorban jogszabály változtatásra lenne szükség ahhoz, hogy munkájukat 

hatékonyabban igénybe lehessen venni a rendfenntartás érdekében. 

 

Tekintettel arra, hogy további 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, Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata a Sátoraljaújhelyi Polgárőrség Egyesületnek 360.000, - Ft összegű 

támogatást nyújtson a 2022. évi költségvetési évben működési költségeinek biztosításához. 

 

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

jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

3/2022. (I.24.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgárőrség Egyesület támogatásáról   
 

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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhelyi Polgárőrség Egyesületnek 

360.000, -Ft összegű támogatást nyújtson a 2022. költségvetési évben működési 

költségeinek biztosításához.   

 

 

 

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

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lukács Tamás sk. 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 Szőnyi István sk. 

bizottság elnöke 

                      


