
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és 

Sport Bizottsága 2015. február 10-én tartott ülésén. 
  

Jelen vannak:      Szénás Zsoltné elnök, 

Leviczki Tamás, Nagy István, Szalontai Boldizsár, Birizdó János, Csősz 

Gabriella, Szakmáry Sándor, Vastag András tagok, 

Baranyó Csaba, Csécsyné Dr. Drótos Edina, Kovács Péter, Ella Ferenc, 

Kiss Viktória, Sándorné Rab Ágnes 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 Szakmáry Sándort 

jelöli meg. 

 

A bizottság a jegyzőkönyv hitelesítésére Szakmáry Sándor személyét egyhangúlag 

jóváhagyja. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Kéri az ülés napirendjének jóváhagyását: 

 

 

Tárgy       Előadó 

 

1. „Segítünk, hogy tanulhass” pályázat kiírása     Szénás Zsoltné 

 (a költségvetés elfogadásának függvényében)   elnök  

 

2. „Segítünk, hogy sportolhass” pályázat kiírása    Szénás Zsoltné

 (a költségvetés elfogadásának függvényében)   elnök  

 

3.  Táborozások támogatásának kiírása     Szénás Zsoltné 

 (a költségvetés elfogadásának függvényében)   elnök  

    

4. Kulturális és sport pályázatok kiírása civil szervezetek részére  Szénás Zsoltné 

 (a költségvetés elfogadásának függvényében)   elnök  

 

5. A KÖZ-PONT Ifjúsági Ház beszámolója 2014. évi    Kiss Viktória 

 tevékenységéről       Rab Ágnes 

  

6. A Veresegyházi Sportkör tájékoztatója a 2014. évi    Ella Ferenc 

tevékenységéről       Sportkör elnöke 

 

7. Tájékoztató a város 2014. évi sportéletéről    Baranyó Csaba 

          sportreferens 

 

 

 

A napirendet a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

 



1. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A bizottság az elmúlt évekhez hasonlóan minden eddigi pályázatát 

2015. évre is ki kívánja írni. Az ehhez szükséges forrással a város költségvetésének 

jóváhagyását követően rendelkezhet a bizottság. Addig is feltételesen dönthet a pályázati 

kiírások tartalmáról, hogy azonnal kiírhassa, amint a költségvetést a képviselő-testület 

elfogadta. Kéri, hogy a kiküldött pályázati felhívásokkal kapcsolatos véleményeiket osszák 

meg. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2015. (II.10.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság – a város elfogadott 

költségvetésének függvényében - a 2014/15. tanév 2. félévére kiírja a „Segítünk, hogy 

tanulhass” középiskolai ösztöndíjpályázatot. 

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

közzéteszi. 

3.) A benyújtott pályázatokat a márciusi ülésen elbírálja. 

 

Határidő: a költségvetés elfogadását követően azonnal 

Felelős:   elnök 

 

 

2. napirendi pont 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2015. (II.10.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság – a város elfogadott 

költségvetésének függvényében - a 2014/15. tanév 2. 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 márciusi ülésen elbírálja. 

 

Határidő: a költségvetés elfogadását követően azonnal 

Felelős:   elnök 

 

 

3. napirendi pont 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2015. (II.10.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság – a város elfogadott 

költségvetésének függvényében – 2015 nyarára kiírja a veresegyházi gyermekek 

táboroztatásának támogatására létrehozott pályázatot. 



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

közzéteszi. 

 

Határidő: a költségvetés elfogadását követően azonnal 

Felelős:     elnök 

 

 

4. napirendi pont 

 
Nagy István tag: A Veresegyházon megvalósuló kulturális és sport programok támogatására 

kiírt felhívásban december 20-i végső határidő lett feltüntetve. Ezt követően a tárgy évben 

már nem lesz bizottsági ülés, amely az esetleges benyújtott pályázatokat elbírálja. Kéri, hogy 

a benyújtási határidő november 30. legyen. 

 
A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 
5/2015. (II.10.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság – a város elfogadott 

költségvetésének függvényében - kiírja a településen megvalósuló kulturális és sport 

programok támogatására címzett pályázatot. 

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

közzéteszi. 

3.) A benyújtott pályázatokat a soron következő ülésen elbírálja. 

 

Határidő: a költségvetés elfogadását követően azonnal 

Felelős:  elnök 

 
 

5. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A KÖZ-PONT Ifjúsági Ház elkészítette 2014. évi beszámolóját, amely 

mindenkihez eljutott. Kéri a bizottság véleményét és esetleges kérdéseit az érintettekhez. 

 

Leviczki Tamás tag: Hiányolja a beszámolóhoz tartozó pénzügyi elszámolást. 

 

Kiss Viktória meghívott: 2.300.000 Ft támogatást kaptak az önkormányzattól az utolsó 

negyedévre. Különböző előadásokra, nyelvoktatásra, rendezvényekre fordították. Az 

elszámolás tételesen megtalálható a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán. 

Nagyságrendileg a támogatás fele a ház működési költségeire (rezsire), a másik fele 

karbantartásra, tisztítószerekre és ellátásra került felhasználásra. 

 

Leviczki Tamás tag: Ez a feladatellátás hogyan kapcsolódik az önkormányzathoz. Kötelező 

feladata ez az önkormányzatnak? 

 

Kiss Viktória meghívott: Közfeladat ellátási szerződést kötött az önkormányzat a 

fenntartóval, a TÁMASZPONT közhasznú alapítvánnyal. A rezsi az alapítványt terheli, a 

házért nem kell bérleti díjat fizetni. Most, hogy már minden nap nyitva tartanak, nem tudják 

önkéntesekkel biztosítani a gyerekek felügyeletét. Szükség van állandó munkatársakra, 

akiknek a bérét az alapítvány nem tudja előteremteni, kigazdálkodni.  



A házban rendszeresen tartott képzéseket, korrepetálásokat, foglalkozásokat az odajáró 

fiatalok nem tudják megfizetni, de nagyon nagy szükség van rájuk. Rengeteg gyerek és szülő 

tart rá igényt és jön el hetente. 

 

Leviczki Tamás tag: 2015. évre 9 millió forintot igényeltek. Mire szándékoznak 

felhasználni? 

 

Kiss Viktória meghívott: Ennek az összegnek a 2/3-át bérköltség teszi ki, mert mint 

mondták, már kevesen vannak a minden napi nyitva tartás biztosításához. 

 

Dr. Drótos Edina meghívott: Nagyon fontos a vállalt feladat, de irreálisan magas ez a 

rezsiköltség. A Zeneiskola rezsije 7 millió forint. 

 

Kiss Viktória meghívott: A ház fenntartása így is folytatható, 2 napos nyitva tartással.  

Ebben az esetben nincs szükség támogatásra. 

 

Leviczki Tamás tag: Az önkormányzatnak van ilyen kötelező feladata? 

 

Kiss Viktória meghívott: Intézményként működteti minden település, aki felvállalta. 

 

Szakmáry Sándor tag: Akkor még drágább lenne a bérköltségek miatt a működtetés. 

 

Dr. Drótos Edina meghívott: Akkor sem lenne drágább, mert ez nagyon magas összeg. 

 

Szakmáry Sándor tag: A pályázati lehetőségeket kihasználják? 

 

Rab Ágnes meghívott: Minden pályázható pályázatot benyújtottak és figyelik a 

lehetőségeket.  

 

Vastag András tag: Mit takar a napi élelmiszer? 

 

Kiss Viktória meghívott: Tea, zsíros kenyér. 

 

Leviczki Tamás tag: A könyvelésen is lehetne faragni. 

 

Kiss Viktória meghívott: A külföldi utak, programok igen drágák. 

 

Kovács Péter meghívott: Közcélúak alkalmazására nincs mód? 

 

Kiss Viktória meghívott: A 4-6 havonta történő személycserék egy ilyen helyen nem 

szerencsések. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Az intézményesítés hol akadt el? 

 

Kiss Viktória meghívott: Nem volt konkrét oka, de ősszel elnapolta az önkormányzat. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Ha csak a sportot veszem alapul, akkor az összes sportág teljes 

támogatása sem éri el ezt az igényelt támogatási összeget. 

 



Leviczki Tamás tag: Példának okáért Vastag András a Veresegyházi Katonai 

Hagyományőrző Egyesület keretében 40 embert visz évente külföldre, amire alkalmanként 

kap némi támogatást. Erre tette fel az életét és valahogyan mindig előteremti a költségek 

fedezetét. 

 

Kiss Viktória meghívott: Ennek az összegnek a nagy részét a 2 fő bére teszi ki. Eddig bírták 

maguk is, de minden napi rendelkezésre állással már nem vállalják ingyen. 

 

Vastag András tag: Nem lehet elvárni, hogy mindent önerőből fedezzenek, mert felemészt 

minden tartalékot. Most már abba a helyzetbe estek, amibe a Magyar Kincsek Portája is 

került.  

 

Kiss Viktória meghívott: Egy évben 1 millió forintot tudnak előteremteni. 

 

Vastag András tag: Szinte a ház összes kiadását áttestálnák a városra. Ez nagyon sok pénz. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Az nem kérdés, hogy erre a tevékenységre szüksége van a városnak, 

de nem biztos, hogy ebben a formában a legszerencsésebb. Össze kellene fogni a KEF-fel és 

egy szervezetként kellene működni. 

 

Kiss Viktória meghívott: Először is ifjúsági stratégiát kellene készítenie a városnak. Abban 

pontosan le lehetne fektetni, hogy mire van szüksége a városnak, és azt hogyan működtesse. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Milyen összegre tesz javaslatot a bizottság? 

 

Szalontai Boldizsár tag: Amíg nincs költségvetése a városnak, addig ne döntsön a bizottság 

ilyesmiről. A kötelező feladatokra kell a pénz. Ígéretet sem tenne. 

 

Nagy István tag: Szomorúság van a lelkében. Indult egy jó kezdeményezés és megáll a 

folyamat a pénznél. A lelkesedés, energia azért fogy el, mert nincs pénz. Amit végeznek, az 

sokkal többet ér, mint az a pénz, amit kérnek. Vigyázni kell ezekre a tevékenységekre, életben 

kell őket tartani a pénztől függetlenül, mert ha elhalnak, akkor újraindítani rendkívül nehéz. 

 

Leviczki Tamás tag: Amit eddig végeztek, az példaértékű, személy szerint a beszámolót 

jóváhagyja. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel jóváhagyja a TÁMASZPONT MOPKA által 

működtetett KÖZ-PONT Ifjúsági Ház 2014. évi beszámolóját. 

 

6. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Felkéri Ella Ferenc elnök urat, hogy a Sportkör beszámolójához 

kapcsolódó kérdésekre adja meg a válaszokat. 

 

Szalontai Boldizsár tag: A 35 millió forintos önkormányzati támogatásból igen kicsi hányad 

kerül felhasználásra effektíve sport célokra. Ennek nagy része itt is bér. Nem 

intézményfenntartó céllal kellene működtetni, hanem sportra kellene fordítani. Hiányolja a 

műfüves pályák bérbeadásából keletkező bevételt, nem látja a beszámolóban ezt a tételt. 

 



Ella Ferenc meghívott: A kispályákból nem keletkezik bevétel, mert csak akkor szabad, 

amikor már nem használható (este). 

 

Szalontai Boldizsár tag: Erről mást hallott. Más települések használják rendszeresen, tehát 

kellene, hogy nyereség is keletkezzen. 

 

Ella Ferenc meghívott: Azzal, hogy a mi gyerekeink, a város használja, az már nyereség 

magában is. Mi is bérelünk Vácrátóton, Szadán termet. 

 

Dr. Drótos Edina meghívott: A 2 pályát télen nem lehet használni? 

 

Ella Ferenc meghívott: Nem lehet. 

 

Dr. Drótos Edina meghívott: Mobil szerkezettel olcsón meg lehetne oldani a befedését, 

amivel máris nyertünk. Nem kellene más településre átjárni és fizetni. 

 

Ella Ferenc meghívott: A nagypálya télen is használható, de a szülők nem engedik a 

gyerekeket ott edzeni. 

 

Dr. Drótos Edina meghívott: Amelyik pályára a legnagyobb az igény, azt kellene befedni 

mobil módon. 

 

Szakmáry Sándor tag: Ebben az ügyben már több alkalommal próbálkoztak polgármester 

úrnál, de elakadt a dolog. 

 

Szalontai Boldizsár tag: Kompletten 140 millió forint egy új csarnok.  

 

Szakmáry Sándor tag: A sátor csak a hótól, esőtől véd. Ha fűteni kell, akkor máris 

megnövekednek a költségek. 

 

Leviczki Tamás tag: Mit tervez a Sportkör 2015-re? 

 

Ella Ferenc meghívott: Mindenre pályáznak, még a társasági adóra is. 

 

Leviczki Tamás tag: A buszköltség nagyon magas. Ha bérelnénk a buszt, sokkal jobban 

járnánk. Ilyen rossz állapotú buszokkal nem szabadna már szállítani, el kellene adni.  

 

Szalontai Boldizsár tag: Az NB.III-ban maradás feltétele a további önkormányzati 

támogatás. Mivel 10 millió forinttal több a támogatási igény, mint a tavalyi támogatás, akkor 

meg is kapják. A Sportkörnek legalább igyekezni kellene, hogy önfenntartó legyen. Ezt nem 

így látja, mert a sportágakban kezd eluralkodni a kényelem, hiszen fix 35 millió hullik az 

ölükbe.  

 

Ella Ferenc meghívott: Reggel 5 órától este 10 óráig dolgozik, ezt a feltételezést 

visszautasítja. 

 

Szalontai Boldizsár tag: Mindenhol így dolgoznak fele ennyiért, önkormányzati támogatás 

nélkül. A támogatásból még mindig 15 millió munkabérre megy el. 

 



Leviczki Tamás tag: Bozsik tornán nincs helyezés, módosítani kell a beszámoló szövegét. 

Illetve a Kiss Péter edző által készített beszámoló dátumozása hibás, javításra szorul. 

 

A bizottság 7 igen és 2 nem szavazattal a Sportkör beszámolóját elfogadta. 

 

7. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Elkészült a város sportéletéről szóló 2014. évi beszámoló is. Kéri a 

hozzászólásokat. 

 

Baranyó Csaba meghívott: 3 éve csöppent bele a város sportéletébe. Nem egyszerű feladat a 

termek kérdése. Az általános iskolai sportfelszerelésekre az önkormányzatoktól várnak 

segítséget az intézményfennartó tankerületek. Az iskolai pályák balesetveszélyesek, a távol- 

és magasugrás feltételei sem megfelelőek. 

 

Dr. Drótos Edina meghívott: Az igazgatónővel kellene egyeztetni, hogy milyen címen és 

milyen összeget igényeljen rá a KLIK-től. Egyik félévben fejlesztésre, másik félévben 

karbantartásra van szükség. Addig kell kérni, amíg nem adnak. Kitartónak kell lenni. 

 

Leviczki Tamás tag: A harcművészeti központ 5 éve nyitotta meg kapuit, de lassan ott 

tartanak, hogy be kell zárni, mert nem tudják fenntartani. Heti 3-4 napot használják, ott áll 

kihasználatlanul. Körülbelül 2 millió forintból be lehetne fejezni (fűtés, mosdók). 

 

A bizottság a város sportéletéről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

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

 

 

 

 

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

 Szénás Zsoltné     Szakmáry Sándor 

     elnök       tag 


