Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nevelési-Ifjúsági, CivilSportügyi és Közművelődési Bizottsága nyílt ülésén.
A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Dísztermében
A Bizottsági ülés ideje: 2021. november 22. napján 11:00 órakor
A Bizottság részéről megjelentek:
Szőnyi István bizottsági elnök
Lukács Tamás bizottsági tag
Schweitzer Tamás bizottsági tag
Róth József bizottsági tag
Palicz Istvánné bizottsági tag
Fehér József bizottsági tag
Godzsák Attila 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. Terdik Sándor jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Buka Gabriella
Szőnyi István bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság határozatképes, mert 7 tagból
7 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 7 tagja, 7 igen szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjeit az alábbiak szerint
elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ Alapító
Okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
2. Előterjesztés a 2022. évi óvodai beiratkozás idejéről, valamint a 2021/2022. évi
nevelési évre vonatkozó óvodai nyitva-tartására
Előterjesztők: dr. Terdik Sándor jegyző
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1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ Alapító
Okiratának módosítására
Szőnyi István bizottsági elnök: megkérdezte, hogy dr. Terdik Sándor jegyzőt van-e
kiegészíteni valója az előterjesztés kapcsolatosan.
dr. Terdik Sándor jegyző: az elmúlt időszakban került felújításra a Halászcsárda és lett
megfelelő vezetője, aki az elvártaknak megfelelően működteti. Jelenleg a
gyermekétkeztetésen belül a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezetnél van a Halászcsárda
működtetése is beintegrálva. Tekintettel arra, hogy más terve is van a Sátoraljaújhely Város
Önkormányzatának a Halászcsárdával, így jobbnak gondolja az önkormányzat áttenni a
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ irányítása alá. Mindehhez szükségesé
vált az alapító okirat módosítása. A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ a
Latabár Kávéházat is működteti, és azzal párhuzamosan, a kávéház mintájára tudna működni
a Halászcsárda is. A művelődési központ szervezi a rendezvények nagy részét, így ha
állófogadásra vagy egyéb rendezvényre kerül sor, akkor a Halászcsárda közreműködésével
valósítaná meg, mint azt az esetek nagy részében így is megteszi, de most már saját
intézményén belül lenne rá lehetősége. Jobb együttműködésre számít a Halászcsárdával
kapcsolatban a művelődési központ részéről, mivel a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet
profilja kevésbé egyeztethető össze a Halászcsárda profiljával. Ez a folyamat 2022. év január
első napjával indulna.
Kérdések, vélemények:
Szőnyi István bizottsági elnök: régebben is a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési
Központ irányítása alá tartozott a Halászcsárda.
dr. Terdik Sándor jegyző: az idő múlásával derül ki, hogy mi a legmegfelelőbb gyakorlat, és
a Halászcsárda esete is ennek tipikus példája. Véleménye szerint a felújított Halászcsárda
profilja jobban illeszkedik a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ működési
körébe.
Palicz Istvánné bizottsági tag: érti, hogy miért kell ennek így lennie és feltehetőleg az idő
meg fogja mutatni, hogy ez jó döntés volt-e, ha nem, akkor újra lehet rajta változtatni.
Tekintettel arra, hogy más 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 Sátoraljaújhelyi Kossuth
Lajos Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztés
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
25/2021.(XI.22.) határozata
a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ Alapító Okiratának
módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nevelési-Ifjúsági, CivilSportügyi és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
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Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó előterjesztést fogadja el.
2. Előterjesztés a 2022. évi óvodai beiratkozás idejéről, valamint a 2021/2022. évi
nevelési évre vonatkozó óvodai nyitva-tartására
Szőnyi István bizottsági elnök: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e
kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
dr. Terdik Sándor jegyző: nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Szőnyi István a bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési
Bizottsága a 2022. évi óvodai beiratkozás idejéről, valamint a 2021/2022. nevelési évre
vonatkozó óvodai nyitva-tartásáról szóló előterjesztés 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
26/2021.(XI.22.) határozata
a 2022. évi óvodai beiratkozás idejéről, valamint a 2021/2022. nevelési évre
vonatkozó óvodai nyitva-tartásáról
1.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nevelési-Ifjúsági, CivilSportügyi és Közművelődési Bizottsága átruházott hatáskörben a Sátoraljaújhelyi
Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézményében a
2022. évi beiratkozás idejét 2022. május 2-4. napjában határozta meg.
2.) A Bizottság felhívja az intézményvezetőt az 1.) pontban foglaltak végrehajtása érdekében
a beiratkozásra vonatkozó hirdetmény közzétételével kapcsolatos intézkedések
megtételére.
3.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nevelési-Ifjúsági, CivilSportügyi és Közművelődési Bizottsága átruházott hatáskörben a Sátoraljaújhelyi
Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézmény 20212022. nevelési évre vonatkozó téli és nyári nyitva tartásának ütemezését az alábbiak
szerint hagyta jóvá:
Téli nyitva tartás: Az intézmény 2021. december 23. napjától 2022. január 2. napjáig zárva
tart. A zárás ideje alatt a szülői igények felmérése után ügyeletet tart.
A nyári és téli zárva tartás alatt, valamint a munkaszüneti napok miatti rendkívüli szombati
munkanapokon, a Diana Tagóvoda az ügyeletes a 2021-2022-es nevelési évben.
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Nyári nyitva tartás:
Székhely és
28.
telephely
hét
07.11-15.
Hétszínvirág
ZÁRVA
Óvoda székhely
Diana
NYITVA
Tagóvoda
Károlyfalvi
ZÁRVA
Tagóvoda
Kazinczy-kert
ZÁRVA
Tagóvoda
Tündérkert
Bölcsőde és a
NYITVA
Károlyfalvi
mini bölcsőde

29.
hét
07.18-22.

30.
hét
07.25-29.

31.
hét
08.01-05.

32.
hét
08.08-12.

33.
hét
08.15-19.

34-35
hét
08.22-26.

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

NYITVA

NYITVA

NYITVA

NYITVA

NYITVA

NYITVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

NYITVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

NYITVA

NYITVA

NYITVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

NYITVA

4.) A Bizottság felhívja az intézményvezetőt az 3.) pontban foglaltak végrehajtása
érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: intézményvezető
Határidő: haladéktalanul
Mivel egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Szőnyi István bizottsági elnök megköszönte a
részvételt és a nyílt ülést 11:08 perckor bezárta.

K. m. f.

Lukács Tamás sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szőnyi István sk.
bizottság elnöke

