
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. szeptember 19. napján 09:15 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:  

 dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

 Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Donkó József igazgató Sárospataki Tankerületi Központ  

Budainé Bodnár Edit intézményvezető Kossuth Lajos Művelődési Központ 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
 dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

 Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Donkó József igazgató Sárospataki Tankerületi Központ  

Budainé Bodnár Edit intézményvezető Kossuth Lajos Művelődési Központ 

Pasztorniczky István képviselő 

 

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 6 tag jelen 

van, egyben az ülést megnyitotta. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy van-e észrevétel vagy 

javaslat az ülés napirendjével kapcsolatosan.  

 

Tekintettel arra, hogy 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 napirendjét az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

Napirendi pontok:  
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1. Előterjesztés a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket 

érintő tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Donkó József Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának és 2022. évi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: Budainé Bodnár Edit intézményvezető 

3. Előterjesztés Tokaj-Hegyalja Egyetemmel történő együttműködési szerződés 

megkötésére   

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés Díszpolgári Cím adományozására (szóban)  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

2. Előterjesztés Pro Urbe Díj adományozására (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

 

 

1. Előterjesztés a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket érintő 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: a Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója, Donkó József 

jelezte, hogy a bizottsági ülésen nem tud részt venni egyéb elfoglaltsága miatt. Az előterjesztést 

mindenki olvashatta, Sátoraljaújhely iskolái szolgáltattak információ, adatokat.  Megkérdezte a 

bizottság tagjait, hogy van-e kérdés vagy vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Palicz Istvánné bizottsági tag: örömét fejezte ki, hogy az iskolák igazgatóinak beszámolója 

került az anyagba, melyből látszik, hogy milyen munkát végeztek, hogy elégedettek 

pedagógusaik munkájával.  

 

Szőnyi István bizottsági elnök: aki elolvasta, láthatta, hogy az iskolák milyen eredményeket 

értek el, milyen sokrétű a munkájuk, valamint a járványhelyzet is nehezítette az életet.  

 

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 Sárospataki Tankerületi Központ 

sátoraljaújhelyi intézményeket érintő tevékenységéről szóló beszámoló 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  

36/2022. (IX.19.) határozata  

a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket érintő tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról  

 

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

Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sárospataki Tankerületi 

Központ sátoraljaújhelyi intézményeket érintő tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. 
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2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának és 2022. évi munkatervének elfogadására 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: megkérdezte Budainé Bodnár Edit intézményvezető asszonyt, 

hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztést illetően. 

 

Szóbeli kiegészítés nem történt.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Palicz Istvánné bizottsági tag: nagy terjedelmű a beszámoló, sokrétű munkát látnak el. 

Érzékelte, hogy a pandémia ideje alatt visszaesés volt, azonban arra használták az időt, hogy az 

elmaradt munkákat – leltár, selejtezés, festés, stb. – végezzék el. A beadott 30 pályázatból 27 

pályázat lett nyertes. Ezeknek a megírásával, végrehajtásával, elszámolásával is rengeteg volt a 

feladat. Megköszönte a Kossuth Lajos Művelődési Központ dolgozóinak a munkáját, a 

továbbiakra sok sikert kívánt.  

 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó: megköszönte a művelődési központ 

dolgozóinak a munkáját, a pályázati eredményeiket, melyekből csak a végeredményt látja a 

közönség, de mi tudjuk, hogy milyen nagy munka van mögötte.  

 

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 Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 

Művelődési Központ 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és 2022. évi 

munkatervének 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  

37/2022. (IX.19.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának és 2022. évi munkatervének elfogadásáról  

 

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

Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Kossuth 

Lajos Művelődési Központ 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 2022. évi 

munkatervet fogadja el. 

 

 

3. Előterjesztés Tokaj-Hegyalja Egyetemmel történő együttműködési szerződés 

megkötésére 

 

Szőnyi István bizottsági elnök: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztést illetően. 

 

Szóbeli kiegészítés nem történt.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 
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Pálinkás Máté bizottsági tag: megkérdezte, lehet-e tudni, hogy hány fő jelentkezett az ösztöndíj 

programba.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: jelenleg 7 fő jogosult az ösztöndíj programban való részvételre.  

 

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 Tokaj-Hegyalja Egyetemmel 

történő együttműködési szerződés megkötésére 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  

38/2022. (IX.19.) határozata  

a  Tokaj-Hegyalja Egyetemmel történő Együttműködési Szerződés megkötéséről 

 

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

Közművelődési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tokaj-Hegyalja Egyetemen 

állami ösztöndíjjal támogatott alapképzés nappali tagozatára felvételt nyert, az önkormányzati 

településen állandó lakcímmel rendelkező hallgatók egyetemi tanulmányainak támogatása 

érdekében a Tokaj-Hegyalja Egyetem és Sátoraljaújhely Város Önkormányzat közötti 

Együttműködési Szerződés megkötéséhez - az előterjesztés mellékletébe foglalt szerződés 

rendelkezései szerint – utólagosan járuljon hozzá. 

  

A támogatás összege havi 50.000,- forint, melyet az Egyetem és az Önkormányzat fele-fele 

arányban (25.000,- forint – 25.000,- forint) biztosít.  

 

 

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

nyílt ülést 9:21 órakor bezárta, majd zárt ülésen folytatták a munkát.  

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

     Lukács Tamás sk. 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
  Szőnyi István sk. 

bizottság elnöke 


