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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, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. 

önkormányzati tanácsadó 19. számú irodája 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. március 24. napján 7:45 órakor  

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

Szőnyi István bizottsági elnök 

Lukács Tamás bizottsági tag   

Godzsák Attila bizottsági tag 

Fehér József bizottsági tag 

 

Távol volt: Schweitzer Tamás bizottsági tag 

Róth József 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 

 dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály  

 Zelina Zoltánné intézményvezető Hétszínvirág Óvoda 

 Kapi-Nemes Gabriella intézményegység-vezető Tündérkert Bölcsőde 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
 dr. Terdik Sándor jegyző 

 dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály 

 Zelina Zoltánné intézményvezető Hétszínvirág Óvoda 

 Kapi-Nemes Gabriella intézményegység-vezető Tündérkert Bölcsőde 

  

Jegyzőkönyvvezető: 

 Obráz Béláné 

   

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

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

4 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 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 4 tagja, 4 igen szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjét az alábbiak szerint 

elfogadta. 
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Napirendi pont  

 

Előterjesztés a Tündérkert Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző    

 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, és Zelina 

Zoltánné intézményvezetőt, hogy van-e kiegészíteni valójuk az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

Zelina Zoltánné intézményvezető: az ötödik új csoportnak a kialakítása végén kellett beadni 

újra a bölcsőde szakmai programját. Másfél évvel ezelőtt, amikor a mini bölcsődét átadták, 

akkor is ugyanígy beadták a szakmai programot, mivel az is a nagy bölcsődéhez tartozik. 

Arról is született egy határozat. Azóta nem változtattak semmit a szakmai programban, ezért 

is csodálkozott, hogy az most nem felel meg a Kormányhivatalnak, és kérnek módosítást. 

Azért szükséges a gyors döntés, mert minél előbb szeretnék a működési engedélyt megkapni.  

 

dr. Madák Tímea osztályvezető: a mai nap folyamán az elfogadást követően a szakmai 

program, illetve a határozat is beküldésre kerül. 

 

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 átruházott hatáskörben a Tündérkert Bölcsőde szakmai programját 

a határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

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

jelen lévő 4 tagja, 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

12/2022. (III.24.) határozata  

a Tündérkert Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyásáról  

 

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

és Közművelődési Bizottsága átruházott hatáskörben a Tündérkert Bölcsőde szakmai 

programját a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta. 

 

 

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

megköszönte a részvételt és a rendkívüli nyílt ülést 7:48 órakor bezárta. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lukács Tamás sk. 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 Szőnyi István sk. 

bizottság elnöke 

                      


