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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. augusztus 13. napján 13 órakor  

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Szőnyi István bizottsági elnök 

Lukács Tamás bizottsági tag     

Róth József bizottsági tag 

Palicz Istvánné bizottsági tag 

Godzsák Attila bizottsági tag 

Fehér József bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

Schweitzer Tamás 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  

  

Tanácskozási joggal megjelent:  
dr. Madák Tímea osztályvezető, Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály  

 

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 6 tag jelen van, egyben az ülést megnyitotta. Mivel a napirendekkel kapcsolatosan nem 

volt egyéb javaslat, szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét a meghívó szerint.   

 

Az ülés tervezett napirendi pontját 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. 

 

Napirendi pont:  

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által civil és egyéb 

szervezetek számára nyújtott 2021. évi támogatásának I. ütemére beérkezett 

pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző  
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1. napirend 

Előterjesztés a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által civil és egyéb szervezetek 

számára nyújtott 2021. évi támogatásának I. ütemére beérkezett pályázatok elbírálására 

adására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Elmondta, hogy ebben az évben került újra kiírásra pályázat 

a civil és egyéb szervezetek számára. A második ütem kiírására a költségvetés alakulásának 

függvényében kerülhet sor. Ebben a fordulóban 750.000,-Ft a felhasználható összeg. 

Elmondta, hogy 7 pályázat érkezett be határidőn belül, mindegyik megfelelt az előírásoknak. 

Több szervezet nem adott meg konkrét igényelt támogatást. 

 

dr. Madák Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy újra áttekintésre kerültek a pályázatok, a 

Szépbánya Egyesület és a „A világ teveled is ékes” Közösen a Fogyatékos Emberekért 

Alapítvány is 100.000,-Ft igényelt támogatást kér. A Szépbánya Egyesülethez tévesen „nem 

adott meg összeget” került beírásra.  

 

Godzsák Attila bizottsági tag: Bejelentette érintettségét a Zemplén a Magyarságért 

Alapítvány tekintetében  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Elmondta, nem látja akadályát, hogy szavazhasson, mivel 7 

pályázatról van szó. Megkérdezte a bizottsági tagokat, van-e ellenvetés vagy más javaslat.  

 

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

jelen lévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

9/2021. (VIII.13.) határozata 

személyes érintettség bejelentéséről 

 

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

és Közművelődési Bizottsága Godzsák Attila bizottsági tag személyes érintettségének 

bejelentése ellenére a szavazásban való részvételét elfogadja. 

 

Róth József bizottsági tag: Elmondta, hogy több szervezetnek nincs költségvetése, ellenben 

a pályázati kiírásban feltételként szerepel. 

 

dr. Madák Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy minden pályázónak van költségvetése, 

viszont több szervezet nem adott meg konkrét összeget az igényelt támogatásra. A Katolikus 

Oktatásért Alapítvány költségvetése 490.000,-Ft, a Zemplén a Magyarságért Alapítványnak 

57.200,-Ft az összköltsége.  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Ismertette a pályázati összegre vonatkozó javaslatát az 

alábbiak szerint:  

 

Katolikus Oktatásért Alapítvány: 100.000,-Ft,  

Zemplén a Magyarságért Alapítvány: 100.000,-Ft,   

„Segíteni Embertársainkon” Alapítvány: 100.000,-Ft,   

Czékus Tamás Egyesület: 100.000,-Ft,   

Zemplén Térségi Katasztrófa Polgári Védelmi Szövetség: 70.000,-Ft,   

Szépbánya Egyesület: 100.000,-Ft,   

„A világ teveled is ékes” Közösen a Fogyatékos Emberekért Alapítvány: 100.000,-Ft összegű 

támogatásban részesüljön. 
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Szőnyi István bizottsági elnök: Elmondta, hogy így 670.000,-Ft kerül odaítélésre, a maradék 

80.000,-Ft átkerül a következő kör összegéhez. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat, 

észrevétel.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Fehér József bizottsági tag: Elmondta, hogy célszerű lenne két pályázó részére még odaadni, 

ha a jelenlegi keret 750.000,-Ft.  

 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Javasolta, hogy a „Segíteni Embertársainkon” Alapítvány 

kapja, mivel 200.000,-Ft támogatást igényelt.  

 

Godzsák Attila bizottsági tag: Javasolta, hogy a Zemplén Térségi Katasztrófa Polgári 

Védelmi Szövetség kapjon még 30.000,- forintot, így ez a szervezet is 100.000,- forintot kap, 

mint a többiek.  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: Javasolta, hogy kapjon még a „Segíteni Embertársainkon” 

Alapítvány 50.000,-Ft és a Zemplén Térségi Katasztrófa Polgári Védelmi Szövetség 30.000,-

Ft támogatást.  

 

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

bocsátotta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által civil és egyéb szervezetek számára 

nyújtott 2021. évi támogatásának I. ütemére beérkezett pályázatok támogatását az 

elhangzottak szerint. 

 

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  

10/2021. (VIII.13.) határozata 

a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által civil és egyéb szervezetek számára 

nyújtott 2021. 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 2021. 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 
Katolikus Oktatásért 

Alapítvány  

„Aki énekel, kétszeresen 

imádkozik” énekverseny  

2021. november 

100.000,-Ft 

2 
Zemplén a Magyarságért 

Alapítvány  

Szent István tér   

augusztus 20-i rendezvény 
100.000,-Ft 

3 
„Segíteni Embertársainkon” 

Alapítvány 

„Idősek Világnapja 

Sátoraljaújhelyen 2021.” 

2021. szept.-okt. 

 

150.000,-Ft 
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4 Czékus Tamás Egyesület 
768. sz. Csepellény György 

Cserkészcsapat őszi tábora 
100.000,-Ft 

5 

Zempléni Térségi 

Katasztrófa Polgári Védelmi 

Szövetség 

CODE VDIC – Önkéntes  

Katasztrófa Beavatkozási 

Képesség Együttes Fejlesztése – 

pályázati önrész 

100.000,-Ft 

6 Szépbánya Egyesület  

XIII. Rudabányácskai 

Hagyományőrzők Napja  

2021. augusztus 21. 

100.000,-Ft 

7 

„A világ teveled is ékes” 

Közösen a Fogyatékos 

Emberekért Alapítvány 

Az Alapítvány és a Deák Úti 

EGYMI Gálaműsora a 

2021/2022 tanévben  

100.000,-Ft 

Mindösszesen  750.000,-Ft 

 

 

A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a pályázathoz kötelezően csatolandó 

mellékletek megléte.  

 

Felhívja a Jegyzőt, hogy hiánypótlásra szólítsa fel azon pályázót, ahol a pályázati kérelemhez 

csatolandó melléklet hiányos. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződések aláírására.  

 

 

 

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

részvételt és a nyílt ülést 13:07 perckor bezárta.  

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Lukács Tamás sk. 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 Szőnyi István sk. 

bizottság elnöke 

                      


