
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és 

Sport Bizottsága 2015. január 20-án tartott ülésén. 
  

Jelen vannak:      Szénás Zsoltné elnök, 

Bobál Imréné, Leviczki Tamás, Nagy István, Csősz Gabriella, Szakmáry 

Sándor, Vastag András tagok, 

Baranyó Csaba, Csécsyné Dr. Drótos Edina, Kapros Károly, Kovács Péter, 

Tóth Gyula meghívottak, 

                 Kisné Takács Ildikó jegyzőkönyvvezető. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Köszönti a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a 

bizottság határozatképes. Az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Vastag Andrást 

jelöli meg. 

 

A bizottság a jegyzőkönyv hitelesítésére Vastag András személyét egyhangúlag 

jóváhagyja. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Kéri az ülés napirendjének jóváhagyását: 

 

 

Tárgy       Előadó 

 

1. A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének véleményezése Szénás Zsoltné 

         elnök 

 

2. A bizottság 2015. évi munkatervének jóváhagyása   Szénás Zsoltné 

elnök 

 

3. A bizottság elkülönített költségvetési keretének tervezése   Szénás Zsoltné

     elnök 

 

4. A Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum beszámolója Tóth Gyula 

          elnök  

 

 

A napirendet a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

 

1. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A Képviselő-testület munkatervét bizottsági jóváhagyásra bocsátja. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel jóváhagyja a Képviselő-testület 2015. évi munkatervét. 

 

 

 

 



2. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A Bizottság munkatervében a szeptemberi dátum hibás, 8-án lesz a 

hónap második keddje. Kéri javítani. 

Kéri a bizottság szavazását a munkaterv elfogadására. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel jóváhagyja a Művelődési, Ifjúság, Informatikai és Sport 

Bizottság 2015. évi munkatervét. 

 

3. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Ezt a napirendi pontot csak részlegesen tárgyalhatja a bizottság, hiszen 

még nincs költségvetése a városnak. A sport támogatások rendjét pedig még nem határozta 

meg polgármester úr.  

 

Leviczki Tamás tag: Milyen felhívás került ki a sporttámogatások kapcsán? 

 

Szénás Zsoltné elnök: A cél egy igényfelmérés volt.  

 

Szakmáry Sándor tag: A kiírás a Városi Sportkörön kívül lett meghirdetve, sportkörösök 

nem pályázhattak. 

 

Csősz Gabriella tag: A Városi Sportkör költségvetéséhez képest ez a keret nem sok. 

 

Szénás Zsoltné elnök: A lényege az, hogy mindenki egyenlő esélyekkel induljon. 

 

Leviczki Tamás tag: A Tó utcában egy helyiséget Kick-box edzésekre az önkormányzat 

bérel 150.000 Ft-ért. Ez nem korrekt. Igaz ez? 

 

Szénás Zsoltné elnök: Ezeknek az információknak a végére kell járni. Amíg költségvetés 

nincs, addig felosztható keret sincs. A többi keretét reméljük, hogy ezután is megkapja a 

bizottság. 

 

Nagy István tag: Valószínűleg azért került a bizottság elé ez a civil igényfelmérés, hogy a 

sportkörön kívül működő egyesületek, klubok is részesülhessenek támogatásban. Hogy 

lássuk, mennyi a teljes költségvetésük és ahhoz képest mennyi támogatást igényelnek. 

Arányaiban hogyan osztódik a támogatás. 

 

Leviczki Tamás tag: A sportkoncepció pontosan leírja, hogyan kell felosztani, milyen 

feltételekkel osztható. Aszerint kell a támogatásokat kezelni. 

 

Szakmáry Sándor tag: Azt nem tudja vállalni a város, hogy mindenkit támogasson, 

prioritásokat kell felállítani. Figyelembe véve, hogy melyik sportágnak van már múltja a 

városban, ki tett már az asztalra valamit, valamint alapelv, hogy Veresegyház neve alatt 

fusson. Csakis a sportkoncepció elvei alapján történhet a felosztás. A cselgáncsozók azért 

nem kaptak eddig támogatást, mert nem adtak le költségvetést. 

 

Szénás Zsoltné elnök: A bizottság számára elkülönített keretek az elmúlt évben: 

„Segítünk, hogy tanulhass” pályázat: 1.000.000.- 

„Segítünk, hogy sportolhass” pályázat: 1.000.000.- 



 

Tábori támogatások:    2.500.000.- 

Civil kulturális pályázatok:      500.000.- 

Civil sport pályázatok:      500.000.- 

Ezek a keretek nem keverhetők össze a meghirdetett sporttámogatással, hiszen ezek egy-egy 

rendezvényre igényelhetők, a sporttámogatás pedig működésre lett kiírva. Mindemellett az 

informatika területén is fejlesztésekkel számoltunk, melynek költségvonzatát a hivatal 

rendszergazdája már összesítette. 

 

Kapros Károly meghívott: A csökkentett végső igény 17.800.000 Ft. Ez az összeg nem 

tartalmazza az intézmények informatikai fejlesztését, az további igényként fog jelentkezni. Ez 

a táblázat csupán a hardver-szoftver költségek igényeit tartalmazza, nincs feltüntetve a 

személyi kiadások és a plusz státusz költsége sem. 

 

Leviczki Tamás tag: A Fő téren WIFI-re van szükség. Ez már alapvető igény egy ekkora 

városban.  

 

Kapros Károly meghívott: Erre keretet kell biztosítani. Megoldható a kérés, az 

önkormányzatnak a T-HOME-nál van szerződése. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Kéri Kovács Pétert, hogy a nyomtatott sajtó ez évi változásairól 

tájékoztassa a bizottságot. 

 

Kovács Péter meghívott: Az újság további 4 oldal bővülésre kapott engedélyt. Így januártól 

28+4 oldal terjedelemben jelenik meg. Plusz költséget nem emészt fel a bővülés, sőt még a 

reklámbevételekből is visszaforog némi bevétel. A minőségből és a mennyiségből nem enged. 

Ez a legolcsóbb kategória a papír minőségét tekintve. Most végre egy picit szellősebb, nagy 

szükség volt a plusz 4 oldalra. 

 

Szénás Zsoltné elnök: A VVTV igényeit figyelembe véve, a 2. pont megvalósítását kellene 

javasolnia a bizottságnak a testület felé. 

 

Leviczki Tamás tag: A TV nem olcsó feladat. Az interjúk, stúdióbeszélgetések színesítenék a 

műsorokat.  Ez összességében megér havi 20.000 Ft-ot. 

 

Szakmáry Sándor tag: Nem mindenki tudja fogni a saját TV-jén az adást, jó lenne 

valamifajta végtelenített filmvetítés a forgalmasabb helyeken. 

 

Kisné Takács Ildikó jegyzőkönyvvezető: Az Innovációs Központ első emeletének 

folyosójára kerül egy televízió végtelenített lejátszással az Okmányiroda előtt várakozók 

számára. Ennek költségfelmérése jelenleg folyik. 

 

Nagy István tag: A 2., 3. és 4. pont költsége összesen évi 2.000.000 Ft többletkiadást jelent. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2015.(I.20.) OB határozat 

 

1. A bizottság a város 2015. évi költségvetésébe az alábbi kiadásokat javasolja  

    beépíteni: 



- VVTV részére évi 2.000.000 Ft fejlesztési költség 

- Informatikai fejlesztésekre 17.800.000 Ft. 

          2.   A bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntést továbbítsa a képviselő-testület elé. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök 

 

4. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Felkéri Tóth Gyulát, a VKEF elnökét beszámolója megtartására. 

 

Tóth Gyula meghívott: Beszámoló mellékleve 

Összefoglalva: a szervezetre mindenképpen szükség van az önkormányzat berkein belül. 

Maga a fórum nem egyszemélyes feladat, a stratégia kidolgozásához a fórum összes tagjára 

szükség van. Ez év közepéig döntést kell hozni az elnöki tisztség betöltéséről. Ehhez neki 

szakmai, szakértői segítségre van szüksége. A drog prevencióra a Gödöllői 

Rendőrkapitányság sem tudta a szülőket bevonzani. Sajnos a szülők erre nem fogékonyak. 

Csak bizonyos nagy nevekre kapják fel a fejüket, közismert embereknek kell az ügy mellé 

állni, hogy megfelelő érdeklődésre tartson számot a droggal kapcsolatos tájékoztatás. 

 

Dr. Drótos Edina meghívott: Van érintettség Veresegyházon? 

 

Tóth Gyula meghívott: 2 évvel ezelőtti felmérés eredménye: csekély az érintettség. Van 

terjesztés és fogyasztás, de nincs konkrét információ. A szülők nem nyilatkoznak, mert féltik 

a gyermekeik biztonságát. A rendőrséget azonnal értesíti, ha konkrét információ birtokába jut. 

 

Vastag András tag: Van kamerarendszer az iskola körül? 

 

Tóth Gyula meghívott: Igen, van. Az igazgatónővel folytatott konzultáció alapján az iskola 

kerítésén keresztül a végzett tanulók óra közben adták át a tanulóknak a drogot. Ezt 

megerősítette a rendőrség is, de már nincs ilyen veszély. Szórakozóhelyekről szóbeszéd 

formájában jönnek információk. 

 

Csősz Gabriella tag: A tananyagban is benne van, de nem működik a szülők bevonása. 

Struccpolitikát folytatnak. 

 

Tóth Gyula meghívott: Szerencsére nem nőtte ki magát a városban ez a probléma. 

 

Baranyó Csaba meghívott: A gyerekek körében mennyire ismertek a fogalmak, a különböző 

anyagok, amiről tájékoztatást tartanak a számukra? 

 

Tóth Gyula meghívott: Országos szinten nincsenek ismereteik. Pontosan ezért mondják, 

hogy a megelőzés nagyon fontos. A szülőknek nélkülözhetetlen szerepük van, de a 

felvilágosítás más formában is fontos. 

 

Dr. Drótos Edina meghívott: Hogy épült be a tananyagba? 

 

Csősz Gabriella tag: Osztályfőnöki, Erkölcstan, Etika órán kerül elő. Varga Péter igyekezett 

előadást tartani a témában, de megdöbbentő volt a szülők ellenállása, passzivitása.  



Fontos lenne egy segélyhívó, bejelentő telefonszám a városban, ami a kábítószerrel 

kapcsolatos és ezt az újságban és televízióban is közzé kellene tenni. 

 

Tóth József résztvevő: 2 éve volt problémája a lányának. Akkor nem talált senkit, aki segített 

volna. Vácon egy anonim szervezethez került, Bozsó tábornok intézkedett ez ügyben. Ő, 

személy szerint senkihez nem tudott fordulni. Sem kiírva, sem közzétéve nem volt sehol 

elérhetőség ezzel kapcsolatban. 

 

Tóth Gyula meghívott: A KEF tavaly pályázatot nyújtott be és abból vásárolt egy 

mobiltelefont. Ennek a számát fogja közzétenni mindenütt. Amit csak tud, segíteni fog. Ha a 

megújulás elindul, akkor a médiában nagy hírverést kell csinálni ennek okán. 

 

A bizottság a Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi beszámolóját 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Baranyó Csaba meghívott: Visszatérve a sporttámogatásokra: minden egyesület küzd a 

fennmaradásért. Kinek-kinek más és más igénye van, de korlátokat nem szabna az 

igényfelmérésben. Most azt szeretnék felmérni, hogy ki hogyan áll, hogyan tud működni. 

Pontosan így kell továbbítani, mert nincs benne irrealitás. 

 

Leviczki Tamás tag: Évek óta azért küzd, hogy ezeknek a támogatásoknak és a sportkör 

támogatásának odaítélése a bizottsághoz kerüljön a sport koncepció mentén elbírálva. 

 

Csősz Gabriella tag: A más településen élők milyen hozadékot teremtenek Veresegyháznak? 

 

Baranyó Csaba meghívott: A lakcíme máshol van, de a csoportja Veresegyházon működik. 

 

Szakmáry Sándor tag: Csak azok pályázhattak a sportkörön belülről, akik nem kapnak 

onnan támogatást. 

 

Nagy István tag: Mielőtt a költségvetés táblázatai véglegesítésre kerülnek, legyen kéznél ez a 

táblázat. Fontos, hogy a sportkoncepcióval összefésülhető legyen, továbbá ezek az 

egyesületek milyen költségvetéssel működnek, hol tartanak abban és ahhoz képest milyen 

arányú támogatásra számítanak? 

 

Baranyó Csaba meghívott: Ami itt megjelent igényként, annak ez idáig a szülők állták a 

költségeit. Minden olyan sportág, ami teremhez vagy pályához kötött, annak óriási a kiadása, 

hiszen a városban nem kap kedvezményt senki a bérleti díjakból. 

 

Csősz Gabriella tag: Szponzorokat is biztosan keresnek a sportolók. Kellene egy rendező 

elv: költségvetés, eredményesség. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel felkéri a Sport munkacsoportot, hogy a városi 

költségvetés készítésénél álljon rendelkezésre a rangsor eldöntése céljából. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Köszöni a bizottság munkáját, az ülést bezárja. 
 

 

………………………………………….                              ……………………………………………. 

 Borgulya Rita     Vastag András 

     elnök       tag 


