
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. május 23. napján 8:30 órakor  

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Szőnyi István bizottsági elnök 

Schweitzer Tamás bizottsági tag          

Róth József bizottsági tag 

Dombóvári János Imre bizottsági tag 

Pálinkás Máté bizottsági tag 

 

Távol volt: Lukács Tamás bizottsági tag   

       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 

Dankó Dénes alpolgármester  

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető Pénzügyi és Adóhatósági Osztály  

Kánya Tamás koordinációs ügyintéző Szervezési, Szociális és Hatósági Osztályvezető 

Seres Péter ügyvezető Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.  

   

Tanácskozási joggal megjelent:  
dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

 Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Dankó Dénes alpolgármester  

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető Pénzügyi- és Adóhatósági Osztály  

Kánya Tamás koordinációs ügyintéző Szervezési, Szociális és Hatósági Osztályvezető 

Seres Péter ügyvezető Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.  

Zelina Zoltánné óvodavezető Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 Obráz Béláné 

   

Szőnyi István bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 

5 tag jelen volt, egyben az ülést megnyitotta. Kérte az Egyebek napirend felvételét. 

Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy van-e észrevétel vagy javaslat az ülés napirendjével 

kapcsolatosan.  

 

Mivel észrevétel, javaslat nem volt, az ülés napirendjeit az elhangzottak szerint szavazásra 

bocsátotta.  

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait 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 módosított napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadta. 

 

Napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Seres Péter ügyvezető 

3. Előterjesztés a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézményi átszervezésére 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

5. Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

6. Egyebek  

 

 

1. Előterjesztés a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: köszöntötte Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető asszonyt, 

megkérdezte van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: a Magyar Államkincstár éves költségvetési 

beszámolóját követően kell a zárszámadási rendelet tervezetet elkészíteni és elfogadni, 

melynek határideje a tárgyév május 31-e. A rendelet tervezet azokat az adatokat tartalmazza, 

amelyek a Magyar Államkincstár részére megküldésre került beszámoló tartalmaz.  

 

Kérdések következtek. 

 

Róth József bizottsági tag: az önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai között a kötelező 

feladatok tekintetében az eredetihez képest a módosított előirányzat 7.155.551 ezer forint, a 

teljesítés összege 4.748.103 ezer forint. Megkérdezte, hogy miért kapott kevesebb támogatást 

az önkormányzat.  

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: az önkormányzat nem kapott kevesebb támogatást, a 

zárszámadás a 2021. évi költségvetés teljesített összegeit tartalmazza.  

 

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 2021. évi zárszámadási rendelet 

megalkotására vonatkozó előterjesztés elfogadását.  

 

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

jelen lévő 5 tagja, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

22/2022. (V.23.) határozata  

a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról  

 

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

és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2021. évi 

zárszámadási rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést fogadja el.   

 

 

 

2. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi 

beszámolójának elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: köszöntötte Seres Péter ügyvezető urat, megkérdezte van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Seres Péter ügyvezető: 5.294 ezer forint volt a nyereség az elmúlt üzleti évben. Hozzátette, 

hogy a nagy vállalkozásuk, a rádiós üzletág – tevékenységi kör bővítésének is mondható - 

lassan beérik. A tavalyi hallgatottsági adatok felmérése alapján elmondható, hogy a helyi 

rádiók között a második leghallgatottabb rádió volt Magyarországon. Ez nem jelenti azt, hogy 

minden rendben van a rádióval, hanem folyamatos változtatást, fejlesztést igényel, amely a 

műsorszerkezetre és a tematikára vonatkozik.   

 

Kérdések következtek. 

 

Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy mi indokolta azt, hogy a pénzügyi 

ráfordítások megnövekedtek.  

 

Seres Péter ügyvezető: a pénzügyi műveletek nagyságrendje hozta magával, hiszen a rádió 

felépítése nem kevés összegbe került, továbbá a pénzügyi tranzakciók és egyéb műveletek 

generálják a nagyobb összeget.  

 

Róth József bizottsági tag: elmondta, hogy nincs akkora bevételi különbség az elmúlt évhez 

képest, hogy ennyire megemelkedett volna.  

 

Seres Péter ügyvezető: a banki költségek jelentősen megváltoztak.  

 

Vélemények következtek. 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: javasolta, hogy konkrét és friss információkkal aktuálissá 

kellene tenni az adott rádióműsort.  

 

Seres Péter ügyvezető: erre gondoltak ők is, amikor változtatásról, fejlesztésről beszélt a 

tematika és a műsorszerkezet tekintetében.  

 

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 Zemplén Televízió Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó előterjesztés elfogadását.  
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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, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

23/2022. (V.23.) határozata  

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

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

és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést 

fogadja el.   
 

 

 

3. Előterjesztés a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló 

elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: két közművelődési megállapodás alapján történő beszámoló 

elfogadásáról van szó, a Lavotta János Kamarazenekar Alapítvány és a Határtalan Örök 

Értékeinkért Alapítvány tekintetében. 

 

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 közművelődési megállapodások 

alapján történő beszámoló elfogadására vonatkozó 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: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

24/2022. (V.23.) határozata  

a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló elfogadásáról 

 

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

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

megállapodások alapján történő beszámoló elfogadásáról szóló előterjesztést fogadja el.   

 

 

 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi 

Óvoda, Bölcsőde intézményi átszervezésére 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: köszöntötte Zelina Zoltánné óvodavezető asszonyt, 

megkérdezte van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Zelina Zoltánné óvodavezető: szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. Hozzátette, hogy 

amennyiben kérdés merül fel, szívesen válaszol.  
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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 intézményi átszervezésére vonatkozó 

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: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

25/2022. (V.23.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde 

intézményi átszervezéséről 

 

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 intézményi 

átszervezéséről szóló előterjesztést fogadja el.   

 

 

 

5. Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: a civil önszerveződő közösségek pályázatainak önrészéhez 

kapcsolódó pályázati alap, a polgármesteri keret és a képviselő-testület által adott 

támogatások felhasználásáról szól a tájékoztató.  

 

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 az Önkormányzat által nyújtott 

támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó 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: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

26/2022. (V.23.) határozata  

az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
 

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

és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat által 

nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról szóló előterjesztést 

fogadja el.   
 

 

 

 



 6 

6. Egyebek  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: két téma is megtárgyalásra kerül az egyebek napirendi 

ponton belül, az egyik a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület kérése. Tájékoztatást kért 

aljegyző úrtól, a kérést illetően.  

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület kereste meg 

polgármester urat botlatókövek elhelyezésével kapcsolatban. A Móricz Zsigmond utca 16. 

szám és a Zárda utca 4. szám, a jelenlegi Posta köz helyszíneket érintően 13 és 4 botlatókő 

kihelyezését kérték. A két helyszínhez köthető holokauszt áldozatok hozzátartozói kérték az 

engedélyt.  

 

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 Magyar Zsidó Kulturális 

Egyesület által kérelmezett botlatókövek elhelyezésére vonatkozó 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: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

27/2022. (V.23.) határozata  

a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület által történő botlatókövek elhelyezéséről 

 

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

és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Magyar Zsidó 

Kulturális Egyesület által történő botlatókövek elhelyezéséhez, Sátoraljaújhely, Móricz 

Zsigmond utca 16. és Posta köz 4. szám alatt járuljon hozzá. 

 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: a Zempléni Hiúzok Jégsport Egyesület támogatásáról szóló 

előterjesztés következik, megkérdezte Dankó Dénes alpolgármester urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztés kapcsán.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: kiosztásra került egy előterjesztés a Zempléni Hiúzok 

Jégsport Egyesület támogatásáról, amely arról szól, hogy az Egyesület az idei évben is 

támogatást kaphasson a TAO pályázatának önerő biztosításához. Az előterjesztéshez csatolva 

lett az előző évi támogatásról a beszámoló, akkor 9.164.124,- Ft támogatást kaptak. 

Hozzátette, hogy az idei éven kicsit nagyobb a pályázati támogatásuk, így nagyobb az önerő 

része is. Három jogcímen kell önerőt biztosítani, ezért előbbi az üzemeltetési költségek – a 

Képviselő-testület döntött a jégcsarnok üzemeltetésének átadásáról július 1. napjával – 

jogcímen 12.018.099,- Ft-ot, az utánpótlás nevelés jogcímen 5.360.689,- Ft-ot érint, amely az 

utánpótlás neveléshez kapcsolódó összes költség 10%-a. A harmadik jogcím összegét 

megpróbálják szponzoroktól, egyéb támogatók által biztosítani, ehhez kapcsolódik egy 

jégsimító gép vásárlása, a jelenlegi felújításra került, azonban hosszú távú üzemeltetésre nem 

alkalmas.  

 

 

Kérdések következtek. 
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Róth József bizottsági tag: megkérdezte, hogy mit takar a közreműködői díj. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: a TAO pályázat összeállítása, a pályázati anyag 

összekészítése, a pályázatíró díja egy millió forint körüli összeg. A támogatói határozat 

megszületése után a Magyar Jégkorong Szövetséggel történő szerződés előkészítése, a 

támogatói igazolás kiállítása. Hozzátette, hogy amióta az Egyesület működik, azóta 

ugyanazzal a pályázatíró céggel dolgoznak.  

 

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 sportszervezet támogatására 

vonatkozó 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: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

28/2022. (V.23.) határozata  

sportszervezet támogatásáról   

 

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

és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy  

 

I. a társasági adó és osztalékadó pályázat önerejének biztosításához az alábbi sportszervezet 

részére a következő támogatást nyújtsa:  

 

Zempléni Hiúzok Jégsport Egyesület 17.378.788,- Ft 

 

II. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az I. pontban jelölt támogatásokat a 2022. évi 

költségvetés terhére biztosítsa.   

 

 

 

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

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 8:48 órakor bezárta. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

  távollétében:  

 

 

        Schweitzer Tamás sk. 

bizottsági tag 

     Lukács Tamás  

jegyzőkönyv-hitelesítő 
  Szőnyi István sk. 

bizottság elnöke 


