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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága 

2017. június 13-án tartott rendes ülésén. 

 

Jelen vannak:      Szénás Zsoltné elnök, 

Bobál Imréné,  Csősz Gabriella, Leviczki Tamás, Nagy István,  Szalontai Boldizsár, Vastag 

András tagok 

(7 fő) (Szakmáry Sándor később érkezik) 

Rácz Zsófia ifjúsági referens, Szalainé Gulyás Ágnes igazgató, Fukász Lászlóné igazgató, 

Kovács Péter  mint meghívott (Kelemenné Boross Zsuzsanna intézményvezető később 

érkezik) 

                 Balogh Ildikó  bizottsági referens  

 

Szénás Zsoltné elnök: Köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Az 

ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bobál Imrénét kérem fel, kérem erről szavazzunk! 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bobál Imréné személye egyhangúlag elfogadásra került. 

 

Szénás Zsoltné :Akkor ismertetem a napirendeket. 

 

Szakmáry Sándor megérkezett. 

 

Szénás Zsoltné:  A bizottság jelen lévő tagjainak szám 8 főre bővült. A bizottság 8 fővel határozatképes. 

A kiküldött napirendben annyi változtatást tennék, hogy mivel Csécsyné Dr. Drótos Edina a második napirend 

előadója nincs jelen, így azt a napirendet cseréljük meg a harmadikkal, hogy Fukász Lászlónénak ne kelljen annyit 

várnia. Tehát a napirendek a következők: 

 

1. A Fabriczius József Ált. Isk. tájékoztatója az eltelt tanévről                    Szalainé Gulyás Ágnes 

 

2. Tájékoztató a Kálvin Téri Református Általános Iskola eltelt tanévéről             Fukász Lászlóné 

 

3. Lisznyay Szabó G. Zeneiskola tájékoztatója az eltelt tanévről            Csécsyné dr. Drótos Edina 

 

4.  Óvodai maximális csoportlétszám, túllépésének engedélyezése és a 

 

tárgyi és személyi feltételek rendelkezése állása                                         Szénás Zsoltné elnök  

 

5. Nyári táborozások támogatása                                                                     Szénás Zsoltné elnök  

 

6. Segítünk, hogy tanulhass” pályázat kiírása (II. félév)                                  Szénás Zsoltné elnök 

 

7. Segítünk, hogy sportolhass” pályázat kiírása (II. félév)                               Szénás Zsoltné elnök 

 

8. Élen a sportban élen a tanulásban támogatás                                                Szénás Zsoltné elnök  

 

9. Javaslat augusztus 20-i kitüntetésekre (zárt)                                                 Szénás Zsoltné elnök 

 

10.  Egyebek                                                                                                        Szénás Zsoltné  elnök  

 

 

Szénás Zsoltné: Aki a napirendeket elfogadja kérem kézfelemeléssel szavazzon! 

 

A bizottság 8 fővel, egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

 

1. napirend 

Szénás Zsoltné: 1. napirend tehát a  Fabriczius József Ált. Isk. tájékoztatója az eltelt tanévről. Kérem  Szalainé 

Gulyás Ágnes igazgató asszonyt, hogy a megküldött anyaghoz a további hozzáfűzéseit tegye meg. 

 

Kelemenné Boross Zsuzsanna intézményvezető megérkezett. 
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Szalainé Gulyás Ágnes: El kell mondanom, hogy az iskola épületeinek kihasználtságában elérkeztünk a  

határokhoz. A Mézesvölgyi Iskolában a 24 osztályteremmel épített épületben 32 osztályt kell elhelyeznünk, úgy 

hogy a sarki, szertárnak épült helyiségeket is tanteremnek használjuk. 1602 fővel zárjuk a 2016/17-es tanévet, hét 

nyolcadik osztály távozik 154 fővel és nyolc 1. osztály indul 204 fővel, tehát a létszámunk meg fogja haladni az 

1650 főt.  Ez két osztály létszámot kitevő gyermeklétszám emelkedés. Megkeresések alapján a nyári 

beköltözésekre alapozva - ami a most épült társasházi lakások átadásából következik –tudni lehet, hogy nagy 

számban fogja növelni a gyerekek létszámát. Az ide költözni szándékozó családok folyamatosan keresnek ez 

ügyben engem. Az iskolában az osztályonkénti gyermeklétszám 1-1 esetben 20 fő körüli, a legtöbb a 25 főt 

meghaladja. Ez sok problémát vet fel , pl. az udvar, a testnevelés az étkezés ügyében. Lassan lehetetlen lesz 

fizikálisan megszervezni. A következő tanév még radikálisabb lesz.  A csoportbontások még fokozzák ezt, ugyanis 

a hittan esetében 4 hittan csoportra kell osztani az osztályt, és az 5. csoport az etika csoport. Ha bővül a létszám a 

városban akkor nagyon el kell gondolkodni azon, hogy milyen megoldást lehet találni.  

Elsősorban az étkezésen van a hangsúly, ráadásul megkeresett az EGYMI igazgatója, Csáthy Tamás azzal, hogy a 

szeptemberben megnyíló új épületükben nincs főzőkonyha és ebédlő ezért szeretnék ha a Fabriczius iskolába 

járhatnának az EGYMI-s gyerekek ebédelni. Ezt én lehetetlennek tartom. Mondtam neki, hogy tárgyaljanak róla 

de én nem látom kivitelezhető megoldásnak. 

E mellett sok szép eredményünk van, sok országos versenyre eljutottak a gyerekek. Az emelt szintű oktatás főleg 

a nyelv esetében népszerű, de sok szülő tartja fontosnak a logikus gondolkodást is ezért a sakk osztály is hasonló 

népszerűségnek örvend. Ezért már kevés gyereket visznek el 6. évfolyam után 6 osztályos gimnáziumba. Van 

előnye és van hátránya is az emelt szintű osztályoknak. Őket kiválogattuk, a maradó osztályokban tanulók között 

azonban vannak magatartás zavaros gyerekek és ezek a negatívumok erősítik egymást. Az emelt szintű osztályban 

tanulóknak azonban nagyon jó a kommunikációjuk is nem csak a tananyagot tudják, de a nyelvet is jól beszélik.  

Nagyon nagy dolognak tartom, hogy a rendszer az iskolákat illetően megváltozott, sokkal nagyobb mozgástere 

van egy intézményvezetőnek. Továbbá elmondhatom, hogy van pénz a rendszerben, 20 millió forintot kapunk 

most a nyári felújításra.  Most, hogy már nem a GAMESZ-hoz tartoznak a takarítók és a karbantartók hanem 

hozzám így a dolgozók fele kicserélődött és kezdik olyan szinten végezni a munkájukat ahogy azt kell.  Sok feladat 

elmaradt az utóbbi fél évben. Utasítás volt, hogy nem csinálhatják meg,mert az állam úgyis elviszi az intézményt. 

Komoly hiányokat kell pótolni. Ebben első helyen van a Mézesvölgyi épület uszoda és az aula mosdó blokkja, 

ahol tejes felújítás lesz. A tornaterem beázását is helyre kell hozni, ugyan ez van a fűtéssel. A Polgármester Úr 

mondta, hogy meg kell csinálni a GAMESZ mégsem csinálta meg. A Zsiák Norbert volt a felelőse de nem volt 

igazán gazdája a két épületnek.  

A legnagyobb probléma A  létszám. A Tankerületnek is jeleztem ezt, ők konténereket akarnak kihelyezni. Más 

városokban már van erre is példa. Alapvetően azt mondhatom el,hogy jobb a rendszer mint  az előző 3-4 évben.  

Ennyit kívántam elmondani, válaszolok ha van kérdés. 

 

Nagy István: Először is gratulálok az új területeken szerzett szép eredményekhez. Az, hogy mekkora az iskolában 

a gyermeklétszám az egy tény, de hogy ezt a KLIK Tankerülete mennyire veszi komolyan az érdekelne engem. 

Én is beszéltem ez ügyben velük és nekem azt a nyilatkozatot tették, hogy ha az önkormányzat megépíti az 

iskolaépületet  akkor ők azt fenntartják. Én meg erre azt mondtam, hogy ez azért nem helyes. 

 

Szalainé Gulyás Ágnes:  A konténereket máshol megoldották azzal, hogy egymáshoz csatolták őket és így 

működhet mint egy épület. De én nem látom, hogy ez nálunk bárhol is megvalósítható lenne. 

 

Nagy István: Most már elérkeztünk arra a pontra, hogy kellene egy új intézményt létesíteni, nem a jelenlegit 

bővíteni, hanem egy teljesen új általános iskolát létrehozni egy egészséges rivalizálással. 

 

Csősz Gabriella: Az EGYMI az étkezést eddig hol oldotta meg? 

 

Szalainé Gulyás Ágnes: A gyerekek egyik felének tőlünk hordta, a másik fele az erdőkertesi intézményrészben 

tanult, az étkezését is Erdőkertesen oldották meg. 

 

Bobál Imréné: Nincs hely ahol az ebédlőt el lehetne helyezni az új EGYMI-ben ? 

 

Szénás Zsoltné: Nincs, mert az épület megépültét követően alakult úgy, hogy óvodai egységet is kell létrehozniuk. 

A Fabriczius József Iskolát érintően van még kérdés? 

 

Fukász Lászlóné: Nekem nem kérdésem lenne, hanem megállapításom: mégpedig az, hogy nagyon nehéz lehet 

egy ilyen nagy intézményt, - több mint 1600 gyermekkel – vezetni. 
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Szénás Zsoltné: Ha nincs több kérdés akkor köszönjük a tájékoztatót.  

 

29/2017.(VI.13.)OB. határozat 

 

1. A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Fabriczius József Ált. Iskola igazgatójának 

az eltelt,  2016/17. nevelési évről elkészített tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: elnök 

 

2. napirend 

Szénás Zsoltné: 2. napirend tehát a  Kálvin Téri Református Általános Iskola igazgatójának az eltelt,  2016/17. 

nevelési évről elkészített tájékoztatója. Kérem Fukász Lászlónét, hogy a részletes anyag mellett ha van hozzáfűzni 

valója akkor mondja el nekünk azt. 

 

Fukász Lászlóné:  Nagyon szorosak az év végi programjaink, de az érdemi értékelés az iskolában még csak ez 

után következik. Az intézmény úgy működik mint az előző években. Most már 3. éve bocsátunk ki 8. 

osztályosokat, és nagyon jó, hogy nagy arányban kerülnek gimnáziumba a gyerekeink. 10-12 tanuló megy el 6. 

osztály végén 6 osztályos gimnáziumba. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, megbékéltünk az állapottal. 

Amit nagyon nehéz megoldani az a testnevelés óra, mivel nincs tornatermünk. Nem került hozzánk erre állami 

pénz, a  Református Egyház adja végül a pénzt a tornateremre. Ami még gondot jelent most nálunk, hogy abban 

az épületrészben is folyik tanítás ami régen a Parókia volt, azonban ott kicsik a termek, 28 fős osztályok nem 

nagyon férnek el benne. Jó lenne ha innen kikerülnének a tanórák.  

 

Nagy István: Felnőtt az intézmény most már egy olyan szintre, hogy versenyekre is tudnak szép számmal küldeni 

gyerekeket. 

 

Fukász Lászlóné: A szaktárgyi versenyekre minden esetben megyünk, de a sportban is eredményeket érnek el a 

területi versenyeken a gyerekeink. 

 

Szénás Zsoltné: Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy gondolkodik abban a bizottság, hogy az „Élen a 

sportban, élen a tanulásban” díjakat valamint a „Segítünk, hogy sportolhass, tanulhass” támogatásokat kiterjessze 

az összes veresegyházi iskolára. 

 

Fukász Lászlóné: Köszönjük, hogy gondolnak ránk a Bizottságnál. Köszönjük az Önkormányzat támogatását 

mindenben és azt is, hogy a rendezvényeinken is képviselteti magát az Önkormányzat. 

 

Szénás Zsoltné: Kérdezem akkor, hogy a bizottság a tájékoztatót tudomásul veszi-e?  

 

A bizottság tagjai a tájékoztatót tudomásul veszik egyhangúlag. A bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2017.(VI.13.)OB. határozat 

1. A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a  Kálvin Téri Református Általános Iskola 

igazgatójának az eltelt,  2016/17. nevelési évről elkészített tájékoztatóját tudomásul veszi. 

2. Felkéri az elnököt, hogy a beszámolót továbbítsa a Képviselő-testület felé a tájékoztató tudomásul 

vétele céljából. 

Határidő:   soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök 

 

3. napirend 

Szénás Zsoltné: 3. napirend tehát a Lisznyay Szabó G. Zeneiskola igazgatójának az eltelt,  2016/17. nevelési évről 

elkészített tájékoztatója. Az intézmény vezetője, Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina beteg lett, nem tud itt lenni az 

ülésen, azért az anyagot elkészítette és ma átküldte, kiosztjuk most kérlek titeket olvassátok el.  

 

Kovács Péter: Közben én szeretném jelezni, hogy az igazgató asszony is említi a beszámolóban, hogy a Béke 

utcai önkormányzati tulajdonú épületben is folyik zene oktatás, azonban az épület nagyon dohos, az órákat csak 

nyitott ablaknál lehet megtartani. Kérném javasolni az önkormányzat felé, hogy biztosítson másik épületet erre a 

célra. 
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Szénás Zsoltné: Ha közben mindenki elolvasta a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola beszámolóját akkor 

szavazzunk róla. A tájékoztató anyagot tudomásul veszi a bizottság? 

A bizottság tagjai a beszámolót tudomásul veszik egyhangúlag. A bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2017.(VI.13.)OB. határozat 

1. A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Lisznyay Szabó G. Zeneiskola 

igazgatójának az eltelt,  2016/17. nevelési évről elkészített tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: elnök 

 

4. napirend 

Szénás Zsoltné: 4. napirend a Kéz a Kézben Óvoda 2017/18-as nevelési évre szólóan a maximális létszám túllépés 

engedélyezésének ügye. 

Az óvodai beíratások alapján az óvodavezető azt jelezte, hogy 9 csoportban 20%-os, 9 csoportban pedig 10%-os 

maximális létszám túllépésre kér engedélyt a felvett gyermeklétszám alapján. A személyi és tárgyi feltételek 

kapcsán az óvodavezető jelezte, hogy a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Szalontai Boldizsár: Mért van ilyen nagy eltérés a csoportok létszáma között, egyik helyen 11 fő a másik helyen 

30 fő? 

 

Balogh Ildikó: Több oka van: egyrészt hogy az óvodavezető igyekezett figyelembe venni a szülők kérését, hogy 

a gyermeküket melyik óvónő csoportjába íratnák be, a másik oldalról az is meghatározza, hogy mekkora a 

csoportszoba mert egy gyermekre 2 nm területnek kell minimálisan rendelkezésre állnia. 

 

Szalontai Boldizsár: Ezen túlmenően azt sem értettem az anyagban, hogy az óvodavezető az egyik mondatban 

jelzi, hogy a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Aztán az anyagában lejjebb azt írja, hogy mi szorul 

felújításra. 

 

Szénás Zsoltné: Én tegnap voltam a Kéz a Kézben óvodában egy megbeszélésen, ahol az óvodavezető elmondta, 

hogy az elmúlt hetekben volt egy akció az óvoda és a Dédi vendégház között, az étterem egy teljes napi bevételét 

az óvodának adta, ez az összeg 700.000.-Ft, ezt lehet ezekre a felújításokra fordítani. 

Kérem a bizottság tagjait, ha nincs több kérdés szavazzuk a napirendről! 

 

A bizottság tagjai egyhangúlag támogatják az intézményvezető javaslatát. A bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2017.(VI.13.)OB. határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Kéz a Kézben Óvoda 2016/17. nevelési évére 

9 csoportban 20%-os, 9 csoportban pedig 10%-os maximális létszám túllépés engedélyezését javasolja.  

2.) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a javaslatot továbbítsa  a Képviselő-testület felé.  

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős:   elnök 

 

5. napirend 

Szénás Zsoltné: 5. napirend a nyári táborozásokra kiírt pályázatok elbírálása. Ennek kapcsán elsősorban beszéljük 

a Fabriczius Alapítvány által benyújtott pályázatról az iskolai napközis táborra. Ebben az évben a korábbiaktól 

eltérően szervezték meg a tábor programjait, nem viszik buszos kirándulásra a gyerekeket,  ami azelőtt nagy 

élmény volt nekik, hanem egész héten az iskolában illetve Veresegyházon maradnak. A költsége viszont több 

3.000.-Ft-tal a szülők számára mint az előző évben volt. A pályázatot kértük, hogy úgy állítsák össze, hogy legyen 

benne egy költségvetés, hogy miből áll össze a kiadások sora ami terheli ezt a programot.  Körülbelül 150-170 

gyermek jelentkezett.  Ha ezt a tábort olyan összeggel támogatjuk mit az előző évben, tehát 1 millió forinttal ahogy 

terveztük is, akkor azt azt jelenti, hogy 1300.-Ft/gyermek/nap támogatást adunk.  A többi táborra tavaly 300.-

Ft/gyermek/ nap támogatást adtunk. Ezért nem javasolnám az 1 millió forint odaítélését a Fabriczius 

Alapítványnak.  

 

Csősz Gabriella: Én sem javaslom támogatni 1 millió forinttal a színvonal csökkenést. 
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Szénás Zsoltné: Szánjuk most erre 500.000.Ft-ot és a két , bizottság által felhasználható keretből az  erre szánt 

összeget fordítsuk meg. Amit az iskolai napközis táborra szántunk azt osszuk szét a többi tábor támogatást kérő 

szervezet között, és az iskola kapja a napközis tábor néven a költségvetésben elkülönített keretet. 

 

Nagy István: Adjunk most ebben az évben a Fabriczius Alapítványnak a Fabriczius Általános Iskola napközis 

táborára gyermekenként napi 500.-Ft támogatást. 

 

Csősz Gabriella: Ha két hete 153 fő volt akkor lehet, hogy mára feltöltötték 180 főre a létszámot, akkor is belefér 

500.-Ft/nap támogatással az 500.000.-Ft-os keretbe.  

 

Szénás Zsoltné: Akkor ezt mindenki támogatja? Mehetünk tovább? A további tábor támogatási pályázatok az 

alábbiak: Mindenki megkapta e-mail-en az összesítését pedig kiosztjuk és átbeszéljük. 

 

Nyári táborok  gyerek időtartam igényelt összeg  

   
 naponta 

  létszám  Ft/gyermek 

Váci Miáhály Művelődési ház Indián tábor 20 06.26-06.30 (5 nap) 300.-FT/gy/nap 

   Váci MihályMűv. Ház Művészeti Alkotótábor 20 07.03-07.07 (5 nap)  300.-FT/gy/nap 

   Váci Mihály Műv. Ház   Színjátszó Tábor 20 07.10-07.14 (5 nap) 300.-FT/gy/nap 

    Váci Mihály Műv. Ház    Színjátszó Tábor 2 20 07.17-07.21 (5 nap) 300.-FT/gy/nap 

Ácsné Csáki Ildikó MÓ-KA dráma tábor 

Egyházaskozár 
83 

07.02.-07.08. (7 nap) 300.-FT/gy/nap 

Veresegyházi Református Egyházk. Helyben 

Napközis tábor 
60 

06.19-06.23 (5 nap)  nem jelölte 

Szilágyi Nárcisz EV. (Liget lovarda) Helyben 56/5 hét 5 nap öt turnusban   

Római Katolikus Plébánia 60 4  nap nem jelölte 

             Plébánia Csobánkán 25 3 nap  nem jelölte 

Royal Rangers 28. törzs (Baptista Gyülekezet) 

Gödöllőn 
35 

07.30-08.05 (7 nap) nem jelölte 

Veresi Karate Klub helyben 25 08.14-08.18. (5 nap) nem jelölte 

Szűcs AttilaVeresegyház sport tábor helyben 45-50 
sport 06.26-06.30 (5 

nap) nem jelölte 

                                                 Szűcs Attila foci 

helyben 
45-50 

foci 06.19-06.23 (5 

nap) nem jelölte 

Veresegyház Diák-Szabadid.SE Kajak-Kenu Club tavaly 34 fő Nem tudom az időt nem jelölte 

Baranyó CsabaKézilabda tábor  helyben 15 07.31-08.04 (5 nap) nem jelölte 

Baranyó Csaba Kaland tábor Szomolyán 29 08.06-08.11 (6 nap) nem jelölte 

Seijunkan  Aikido Egyesület 45 07.31-08.05 (6 nap) nem jelölte 

összesen:       

 

 

Szénás Zsoltné: A Váci Mihály Művelődési Ház is kért táborokra támogatás amelyet pótelőirányzat keretében 

lehetne neki biztosítani.  Javaslom, hogy a Művelődési Ház is kapjon a tábor támogatásra elkülönített keretből 

támogatást. 

A többi táborral pedig menjünk sorban.  Mindenki aki itt fel van sorolva kapja meg a kért támogatást? A 

Veresegyház Diák-Szabadid.SE Kajak-Kenu Club volt az egyetlen akinek a kérelme áttekinthetetlen volt, ők 

kapjanak-e támogatást? 

 

Szalontai Boldizsár: Ami marad a többieknek szóló keretfelosztás után. 

 

Balogh Ildikó: Akkor ha mindenkit támogatunk a tavalyi évnek megfelelő 300.-Ft/gyermek/nap összeggel minden 

táborra amit kértek akkor 66.500.-Ft marad a Veresegyház Diák-Szabadid.SE Kajak-Kenu Clubnak és kimerítjük 

a keretet.  

 

Szénás Zsoltné: Akkor ha mindenki egyetért szavazzunk! 
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A bizottság tagjai egyhangúlag támogatják az elnök javaslatát. A bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

 

33/2017.(VI.13.) OB 

 

1. A bizottság a város 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe épített „Egyéb működési célú 

támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatból az „Egyéb civil szervezetek működési célú 

támogatása” megnevezésű összegből az alábbi táblázatban szereplők részesülnek hozzájárulásban az ott 

meghatározott összeggel, gyermekenként napi  300.-Ft támogatással, összesen 1.1000.000.-Ft értékben: 

Nyári táborok    

   összeg  

Váci Miáhály Művelődési ház Indián tábor                               30 000      

   Váci MihályMűv. Ház Művészeti Alkotótábor                               30 000      

   Váci Mihály Műv. Ház   Színjátszó Tábor                               30 000      

    Váci Mihály Műv. Ház    Színjátszó Tábor 2                               30 000      

Ácsné Csáki Ildikó MÓ-KA dráma tábor 

Egyházaskozár                             174 300      

Veresegyházi Református Egyházk. Helyben Napközis 

tábor                               90 000      

Szilágyi Nárcisz EV. (Liget lovarda) Helyben                               84 000      

Római Katolikus Plébánia                             148 500      

             Plébánia Csobánkán   

Royal Rangers 28. törzs (Baptista Gyülekezet) 

Gödöllőn                               73 500      

Veresi Karate Klub helyben                               37 500      

Szűcs AttilaVeresegyház sport tábor helyben                             150 000      

                                                 Szűcs Attila foci helyben   

Veresegyház Diák-Szabadid.SE Kajak-Kenu Club                               66 500      

Baranyó CsabaKézilabda tábor  helyben                               74 700      

Baranyó Csaba Kaland tábor Szomolyán   

Seijunkan  Aikido Egyesület                               81 000      

összesen:                          1 100 000      

 

2.A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a megítélt összegek kifizetéséről intézkedjen. 

 

Határidő: 2017. augusztus 5. 

Felelős: elnök  

 

34/2017.(VI.13.)OB. határozat 

1. A bizottság a város 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe épített  „napközis tábor „ támogatási 

előirányzatból a Fabriczius József Alapítvány által kérelmezett, a Fabriczius József Általános 

Iskolában szervezett napközis tábor költségeihez való hozzájárulás céljára 500.-Ft/nap/gyermek azaz 

180 jelentkezővel számolt 450.000.-Ft támogatást javasol megítélni a Fabriczius Alapítványnak a 

Bizottság keretének terhére megállapítani. 

 

2. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök 

 

6. napirend 

Szénás Zsoltné: 6. napirend „Segítünk, hogy tanulhass” pályázat kiírásának napirendje következik. Az anyag a 

korábbi éveknek megfelelő- Aki egyetért a kiírásával kérem szavazzon! 

 

A bizottság tagjai egyhangúlag támogatják az elnök javaslatát. A bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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35/2017.(VI.13.)OB. határozat 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a 2017/18. tanév 1. félévére kiírja a „Segítünk, 

hogy tanulhass” pályázatot. 
2.) A bizottság a pályázati kiírást a város honlapján és a helyben szokásos módon közzéteszi. 

3.) A benyújtott pályázatokat a szeptemberi ülésen elbírálja. 

 

Határidő: június 30. 

Felelős:   elnök 

 

 

7. napirend 

Szénás Zsoltné: 7. napirend „Segítünk, hogy sportolhass” pályázat 2017/18. 1. félév kiírásának napirendje 

következik. Az anyag a korábbi éveknek megfelelő- Aki egyetért a kiírásával kérem szavazzon! 

 

A bizottság tagjai egyhangúlag támogatják az elnök javaslatát. A bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

 

36/2017.(VI.13.)OB. határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a 2017/18. tanév 1. félévére kiírja a „Segítünk, 

hogy sportolhass” pályázatot. 

2.) A bizottság a pályázati kiírást a város honlapján és a helyben szokásos módon közzéteszi. 

3.) A benyújtott pályázatokat a szeptemberi ülésen elbírálja. 

 

Határidő: június 30. 

Felelős:   elnök 

 

8. napirend 

Szénás Zsoltné: .A 8. napirend az „Élen a sportban élen a tanulásban” támogatás. Baranyó Csaba a Fabriczius 

József Általános Iskolában  átvállalta, hogy végignézi a gyermekek eredményeit, a tanulmányi eredmény az 

egyértelműen látható, a sport eredményekben pedig, hogy összehasonlítható legyen a Diákolimpiai eredmények 

kerülnek összevetésre. Elmondása szerint így 35 gyerek szerepel akik kiemelkedőek és megkaphatnák azt a 

támogatást amelyet a korábbi évben mi írtunk ki ezen a néven, most pedig mi ugyanúgy adnák ehhez 2.000.-Ft-os 

utalványt ami 70.000.-Ft, a további költségek az oklevelek előállításának költsége pedig 11.560.-Ft, összesen 

81.560.-Ft, amelyet az Önkormányzat adna a bizottságunk keretéből. 

Azt kell eldöntenünk, hogy egy-egy gyerekre szólóan a múlt évi összegnek megfelelően menjen most is ez az 

támogatás? Aki egyetért a 2.000.-Ft-os utalvány összeggel az szavazzon ! 

 

A bizottság tagjai egyhangúlag támogatják az elnök javaslatát. A bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2017.(VI.13.)OB. határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Fabriczius József Általános Iskolában felmért 

tanulmányi és sport eredmények alapján az „Élen a sportban, élen a tanulásban” díjra 35 gyermekre 

vonatkozóan 2.000.-Ft/fő ajándékutalvány odaítélését biztosítja  és az ehhez készítendő oklevél 

elkészítéséhez összesen elkülönít a keretéből 81.560.-Ft-ot.   

2.) Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntésről értesítse az általános iskola igazgatóját.  

 

Határidő: 2017. június 21. 

Felelős:   elnök 

 

9. napirend 

Szénás Zsoltné: A 9. napirend javaslat augusztus 20-i kitüntetésekre (zárt ülés)  

 

 

10. napirend 

Szénás Zsoltné: A 10. napirend Egyebek. Ezen belül két pályázat érkezett, az egyik a Kulturális pályázatunkra 

Kiss György László KIT alelnöktől aki  a 2017. június 24-re szervezett hagyományőrző Szent Iván éjszakai 
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ünnepség szervezési költségeinek biztosításához (azon belül is mobil wc-k biztosítására valamint 

reklámanyagokra) kér 50.000.-Ft támogatást.  Az előzetes jelzések szerint a résztvevők száma kb. 60 fő. Aki 

támogatja kérem szavazzon! 

 

A bizottság tagjai egyhangúlag támogatják pályázatot. A bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

 

39/ 2017. (VI.13.) OB határozat  

1. A bizottság kulturális programok megvalósításának támogatása címén benyújtott pályázatra 50.000 Ft 

támogatást nyújt- a kulturális rendezvényekre biztosított keretből – Kiss György László KIT alelnök 

részére (Veresegyház, Hóvirág u 2.) részére a 2017. június 24-re szervezett hagyományőrző Szent Iván 

éjszakai ünnepség szervezési költségeinek biztosításához. 

2. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a megítélt összeg kifizetéséről intézkedjen. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: elnök  

 

Szénás Zsoltné: A 10. napirend másik pályázata a Sport pályázatokra kiírt felhívásunk alapján Besenyi Nikolett 

(Veresegyház,Öreghegysor 55.) edzője,  Ludescher Levente támogatásával kérte, hogy a 2017. 05.26-28 között 

Spanyolországi Tenerifén tartott testépítő fitnesz Európa bajnokságra utazás költségeihez bizottságunk járuljon 

hozzá. A pályázatot 2017. május 23-án eljuttatták hozzánk, de jeleztük, nekik, hogy bizottsági ülés csak a 

sportversenyen való részvételt követően lesz. Így a támogatásra csak utólagos hozzájárulás formájában lesz mód. 

A támogatást ebben az esetben is szeretnék igénybe venni. 

 

Vastag András: Magánszemélyként hogy igényelheti, akkor adóznia kell , nem? 

 

Balogh Ildikó: Ha magán személy igényel támogatást akkor kell adót fizetnie ha nem pályázat keretében kéri és 

kapja. A sport pályázatunk ki van írva 2017. november 30-ig, arra pályázott. 

 

Szakmáry Sándor: Egyesület nem támogatja? 

 

Szalontai Boldizsár: Nem, az egyesülete nem támogatja. 

 

Vastag András az ülésről távozott.  Jelenlévő bizottsági tagok száma 7 fő. 

 

Szénás Zsoltné: Akkor ki az aki támogatja? Szavazzon! 

 

A bizottság tagjai egyhangúlag támogatják pályázatot. A bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2017. (VI.13.) OB határozat 

1. A bizottság sport programok megvalósításának támogatása címén benyújtott pályázatra 50.000 Ft 

támogatást nyújt- a sport rendezvényekre biztosított keretből – Besenyi Nikolett 

(Veresegyház,Öreghegysor 55.) részére a 2017. 05.26-28 között Spanyolországi Tenerifén tartott 

testépítő fitnesz Európa bajnokságra utazás költségeihez való utólagos hozzájárulás formájában. 

 

2. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a megítélt összeg kifizetéséről intézkedjen. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: elnök  

 

 

Szénás Zsoltné: Amennyiben végeztünk a fenti napirendekkel a bizottsági ülést bezárom. 

 

 

 Szénás Zsoltné       Bobál Imréné 

       elnök        bizottsági tag 

 

 

         Balogh Ildikó 

     bizottsági referens 
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