
 

 

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. április 25. napján 9:47 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 

Dombóvári János Imre bizottsági tag 

Pálinkás Máté 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 Osztályvezető  

   

Tanácskozási joggal megjelent:  
 dr. Terdik Sándor jegyző 

 

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 

7 tag jelen volt, egyben az ülést megnyitotta.  

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

kapcsolatosan.  

 

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. 
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Napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés a Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége szervezethez való 

csatlakozásra 

Előterjesztő: a Polgármester 

2. Előterjesztés az Aszú Bölcsője Egyesülethez való csatlakozás támogatására 

Előterjesztő: a Jegyző 

3. 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: a Jegyző 

 

 

1. Előterjesztés a Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége szervezethez való 

csatlakozásra 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: megkérdezte van e valakinek kérdése, véleménye az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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 Covenant of 

Mayors/Polgármesterek Szövetsége szervezethez való csatlakozásról 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  

13/2022. (IV.25.) határozata  

a Covenant of Mayors for Climate & Energy/ Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 

Szövetsége szervezethez történő csatlakozásáról 

 

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

és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Covenant of Mayors/ 

Polgármesterek Szövetsége szervezethez történő csatlakozásról szóló előterjesztést fogadja 

el.   
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2. Előterjesztés az Aszú Bölcsője Egyesülethez való csatlakozás támogatására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: megkérdezte van e valakinek kérdése, véleménye az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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 Aszú Bölcsője Egyesülethez 

való csatlakozás támogatásáról 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  

14/2022. (IV.25.) határozata  

az Aszú Bölcsője Egyesülethez való csatlakozás támogatásáról 

 

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

és Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Aszú Bölcsője 

Egyesülethez való csatlakozás támogatásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

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

2022. évi közművelődési pályázati önerő, illetve városi, járási és regionális jelentőségű 

közművelődési rendezvények kiadásainak támogatására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: egyfordulós lesz a pályázat, de amennyiben a pénzügyi 

helyzet engedi, kétfordulós is lehet a későbbiekben. A pályázat beadási határideje május vége. 

Megkérdezte, van e valakinek kérdése vagy véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Szőnyi István a bizottság elnöke 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint fogadják el a sátoraljaújhelyi székhelyű bejegyzett 

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

járási és regionális jelentőségű közművelődési rendezvények kiadásainak támogatásáról szóló 

előterjesztést.  

 

 

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  

15/2022. (IV.25.) határozata  

a sátoraljaújhelyi székhelyű bejegyzett civil és egyéb szervezetek részére 2022. évi 

közművelődési pályázati önerő, illetve városi, járási és regionális jelentőségű 

közművelődési rendezvények kiadásainak támogatásáról  
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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 2022. évi közművelődési pályázati önerő, illetve városi, járási és regionális 

jelentőségű közművelődési rendezvények kiadásainak támogatására.   

  

Felhívta a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal  

 

 

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

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 9:49 órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

     Lukács Tamás s.k. 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
  Szőnyi István s.k. 

bizottság elnöke 


