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

Sportügyi és Közművelődési Bizottsága rendkívüli nyílt ülésén.  

 

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

termében  

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. július 27. napján 14:30 órakor  

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Szőnyi István bizottsági elnök 

Lukács Tamás bizottsági tag     

Róth József bizottsági tag 

Fehér József bizottsági tag 

Godzsák Attila bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

Palicz Istvánné bizottsági tag 

Schweitzer Tamás bizottsági tag 

        

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Terdik Sándor jegyző 

  dr. Madák Tímea osztályvezető  

  

Tanácskozási joggal megjelent:  
dr. Terdik Sándor jegyző 

  dr. Madák Tímea osztályvezető  

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Obráz Béláné  

 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: 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. Elmondta, hogy a meghívó szerint két napirendi pont 

van, elsőként a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság nyílt ülésének 

napirendjét tárgyalják meg, melynek címe: Előterjesztés a sátoraljaújhelyi székhelyű bejegyzett 

civil és egyéb szervezetek részére 2021. évi közművelődési pályázati önerő, illetve városi, járási 

és regionális jelentőségű közművelődési rendezvények kiadásainak támogatására, majd ezt 

követően kerül sor a három bizottság együttes zárt ülésére. Megkérdezte, hogy van-e az ülés 

napirendjével kapcsolatban észrevétel, javaslat. Mivel a napirenddel kapcsolatosan nem volt 

egyéb javaslat, szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét.   

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  
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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. 

 

Napirendi pont:  

 

Előterjesztés a sátoraljaújhelyi székhelyű bejegyzett civil és egyéb szervezetek 

részére 2021. évi közművelődési pályázati önerő, illetve városi, járási és regionális 

jelentőségű közművelődési rendezvények kiadásainak támogatására  
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

 

1. napirend 

Előterjesztés a sátoraljaújhelyi székhelyű bejegyzett civil és egyéb szervezetek részére 2021. 

évi közművelődési pályázati önerő, illetve városi, járási és regionális jelentőségű 

közművelődési rendezvények kiadásainak támogatására  

 

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

kiegészíteni valója. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően két 

ütemben történik meg a költségvetésben előirányzott pályázati pénzeknek a pályázati kiírása. Az 

első ütemben elnök úrral egyeztetve szorosabb határidő került meghatározásra a nyári 

rendezvények miatt. A pályázati összeg az első és a második ütemben is 750.000,-Ft.  Elmondta, 

hogy a második ütem kiírására a költségvetés alakulásának függvényében kerülhet sor.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Róth József bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a költségvetés alakulása szerint a második ütem 

is kiírásra kerülhet.  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Elmondta, hogy jegyző úrral megbeszélésre került az első 

ütemre vonatkozó 750.000,- Ft összeg, a második forduló kiírását a költségvetés alakulása 

határozza meg, amennyiben lehetséges lesz, októberben kerülhet rá sor. Elmondta, hogy 

augusztus 10-ig kell benyújtani a pályázatokat, a bizottság közvetlen utána döntést hoz. Kérte a 

bizottság tagjait, hogy környezetükben hívják fel a figyelmet a rövid beadási határidőre.  

 

 

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

sátoraljaújhelyi székhelyű bejegyzett civil és egyéb szervezetek részére 2021. évi közművelődési 

pályázati önerő, illetve városi, járási és regionális jelentőségű közművelődési rendezvények 

kiadásainak támogatásáról szóló 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 határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

6/2021. (VII.27.) határozata  

sátoraljaújhelyi székhelyű bejegyzett civil és egyéb szervezetek részére 2021. évi 

közművelődési pályázati önerő, illetve városi, járási és regionális jelentőségű 

közművelődési rendezvények kiadásainak támogatásáról  
   

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

Közművelődési Bizottsága a határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerinti 

adattartalommal a költségvetési rendeletben, részére rendelkezésre álló keret 50%-ának erejéig 

pályázatot hirdet sátoraljaújhelyi székhelyű bejegyzett civil és egyéb szervezetek részére 2021. 

évi közművelődési pályázati önerő, illetve városi, járási és regionális jelentőségű közművelődési 

rendezvények kiadásainak támogatására.   

  

Felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 

 

 

 

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

részvételt és a nyílt ülést 14:35 perckor bezárta, majd rendkívüli együttes zárt ülésen folytatták 

munkájukat.  

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Lukács Tamás sk. 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 Szőnyi István sk. 

bizottság elnöke 

                      


