
J e g y z ő k ö n y v  
 

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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága nyílt ülésén.  

 

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

Gyula termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. június 21. napján 11:15 órakor  

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Szőnyi István bizottsági elnök 

Lukács Tamás bizottsági tag  

Róth József bizottsági tag 

Palicz Istvánné bizottsági tag 

Dombóvári János Imre bizottsági tag 

Pálinkás Máté bizottsági tag 

 

Távol volt: Schweitzer Tamás 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 

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

 Zelina Zoltánné intézményvezető Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
 dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

 Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Zelina Zoltánné intézményvezető, Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 Molnár Eszter 

   

Szőnyi István bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket és 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 van-e 

észrevétel vagy javaslat az ülés napirendjével kapcsolatosan.  

 

Tekintettel arra, hogy 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 napirendjét az alábbiak szerint 

elfogadta: 
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Napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde 2021. évi működéséről szóló beszámoló 

elfogadására 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által civil és egyéb 

szervezetek számára nyújtott 2022. évi támogatásának I. ütemére beérkezett 

pályázatok elbírálására 

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi 

Óvoda, Bölcsőde 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: megkérdezte Zelina Zoltánné intézményvezető asszonyt, 

hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Zelina Zoltánné intézményvezető: véleménye szerint kellően részletes beszámolót sikerült 

elkészíteniük, amennyiben kérdés merülne fel a bizottság részéről, szívesen válaszol rá.  

 

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 a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág 

Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde 2021. évi működéséről szóló 

beszámoló 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  

29/2022. (VI.21.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, 

Bölcsőde 2021. évi működéséről szóló beszámoló 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 

2021. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.  

 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által civil és egyéb szervezetek 

számára nyújtott 2022. évi támogatásának I. ütemére beérkezett pályázatok elbírálására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: 750 ezer forint támogatás áll rendelkezésre az I. ütemben a 

civil és egyéb szervezetek részére. Felolvasta javaslatát, amelyet majd szavazásra kíván 

bocsátani. A Holdfény Magyar-Lengyel Kulturális Egyesület 100 ezer forint-, az Intervox 

Kulturális Egyesület 50 ezer forint-, a Zempléni Térségi Katasztrófa Polgári Védelmi 

Szövetség 50 ezer forint-, a Zemplén a Magyarságért Alapítvány 50 ezer forint-, a Katolikus 

Oktatásért Alapítvány 50 ezer forint-, a Czékus Tamás Egyesület 100 ezer forint-, a 

Szépbánya Egyesület 100 ezer forint-, a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén - 

Térségi Egyesülete 50 ezer forint-, a "Gyermekeinkért - Sátoraljaújhely" Alapítvány 100 ezer 

forint-, a "Segíteni embertársainkon" Alapítvány 100 ezer forint támogatást kapjon. Az 
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előzetes elbírálás alapján minden pályázó szervezet megfelelt a támogatás biztosításához 

szükséges feltételeknek.  

 

Vélemények következtek 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: más javaslata van a pályázat elosztását illetően. A pályázók nagy 

része konkrét összeget kért, ezekkel számítva 1.150 ezer forintra jött ki a támogatási összeg. 

Felmerült, hogy a pályázók az általuk meghatározott támogatási összeget kapják meg, viszont 

így elutasításra kerülne több pályázat. Az I. ütemben elutasításra került pályázók majd a 

második féléves pályázati ciklusban kapnák meg a támogatást, tekintettel arra, hogy nekik 

csak ősszel lesz legközelebb rendezvényük. A Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén - 

Térségi Egyesülete és a Czékus Tamás Egyesület nem határozott meg előzetesen támogatási 

összeget. Részükre kellene még a fennmaradó 200 ezer forintos összeget elosztani a 

Bizottságnak, vagy 100-100 ezer- vagy 150-50 ezer forintos elosztásban.  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: megjegyezte, hogy 100 ezer forintnál nem szoktak több 

támogatást adni. Észrevette, hogy valamelyik szervezet 200 ezer forintot is kért. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elfogadta elnök úr javaslatát.  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: ismételten felolvasta a támogatási összeg civil- és egyéb 

szervezetek közötti elosztásával kapcsolatos javaslatát, amelyet majd szavazásra kíván 

bocsátani. Azért gondolta, hogy 100 ezer forint legyen a legmagasabb támogatási összeg, 

hogy minél több szervezet támogatása biztosítva legyen, de véleménye szerint a későbbiekben 

emelhető a támogatási összeghatár.   

 

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, hogy a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata által civil és egyéb szervezetek számára nyújtott 2022. évi támogatásának I. 

ütemére beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló javaslatát fogadja el.  

 

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  

30/2022. (VI.21.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által civil és egyéb szervezetek számára nyújtott 

2022. évi támogatásának I. ütemére beérkezett pályázatok elbírálásáról 

 

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

és Közművelődési Bizottsága átruházott hatáskörben a sátoraljaújhelyi székhelyű bejegyzett 

civil és egyéb szerveztek részére 2022. évi közművelődési pályázati önerő, illetve városi, 

járási és regionális jelentőségű közművelődési rendezvények kiadásainak támogatására, 

rendezvényeik megszervezésére az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 

Ssz  Pályázó neve  Pályázati cél  
Bizottsági döntés 

(Ft)  

1  
Holdfény Magyar-Lengyel  

Kulturális Egyesület  

2022.06.27. július 1. Mazsorett  

Tábor   
 100.000.- Ft 
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2  
Intervox Kulturális Egyesület   

XV. Nemzetközi Kórusfesztivál    50.000.- Ft 

3  

Zempléni Térségi  

Katasztrófa Polgári Védelmi 

Szövetség  

nyári iskolai táborokban lövészeti 

bemutató és verseny  

tartása  
 50.000.-Ft 

4  
Zemplén a Magyarságért 

Alapítvány   

20. „Magyarnak lenni…” határon 

innen és túl c.  

szavalóverseny a Trianon 100 

évfordulójával együtt   

 50.000.- Ft 

5  
Katolikus Oktatásért 

Alapítvány   

Érseki szentmise és ünnepi 

gálaműsor, valamint évkönyv  

kiadása  
 50.000.- Ft 

6  Czékus Tamás Egyesület  

768. sz. Csepellény György 

Cserkészcsapat 2022. évi nyári 

tábora  
 100.000.- Ft 

7  Szépbánya Egyesület   

XIV. Rudabányácskai  

Hagyományőrzők Napja 2022. 

augusztus   
 100.000.- Ft 

8  

Mozgáskorlátozottak  

Sárospataki és Zemplén - 

Térségi Egyesülete   

XVI. Kulturális Találkozó és  

Kiállítás a Magyar Nyelv 

Múezumában   
 50.000.- Ft 

9  
"Gyermekeinkért -  

Sátoraljaújhely" Alapítvány  

Édes Anyanyelvünk 

nyelvasználati verseny 50.  

országos, kárpát-medencei 

döntője 2022.  október 14-16.  
 100.000.- Ft 

10  
"Segíteni embertársainkon" 

Alapítvány  

"Idősek Világnapja  

Sátoraljaújhelyen, 2022."         

2022. szeptember vége - október 

eleje  

 100.000.- Ft 

 
Mindösszesen   750.000,-Ft  

  

  

A támogatási szerződés megkötésének feltétele a pályázathoz kötelezően csatolandó 

mellékletek megléte.   

  

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.   

 

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, felvetés nem hangzott el, Szőnyi István a bizottság 

elnöke megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 11:35 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

     Lukács Tamás sk.  

jegyzőkönyv-hitelesítő 
  Szőnyi István sk. 

bizottság elnöke 


