
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport 

Bizottsága 2015. május 11-én tartott ülésén. 
  

Jelen vannak:      Szénás Zsoltné elnök, 

Bobál Imréné, Leviczki Tamás, Nagy István, Szalontai Boldizsár, Birizdó János, 

Csősz Gabriella, Szakmáry Sándor, Vastag András tagok, 

                 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 Csősz Gabriellát jelöli 

meg. 

 

A bizottság a jegyzőkönyv hitelesítésére Csősz Gabriella személyét egy fő tartózkodásával 

jóváhagyja. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Kéri az ülés napirendjének jóváhagyását: 

 

 

Tárgy       Előadó 

 

1.  Osztálykirándulások támogatása      Szénás Zsoltné 

          elnök 

 

2. „Élen a sportban, élen a tanulásban” Díjak odaítélése   Szénás Zsoltné 

          elnök 

 

3. Egyebek         Szénás Zsoltné 

          elnök 
 

A napirendet a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Benyújtotta a Fabriczius József Általános Iskola azon tanulóinak nevét, akik 

az év végi osztálykirándulás részvételi díját szociális vagy anyagi okok miatt nehezen tudják 

előteremteni. Az iskola kéri a bizottságot, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan járuljon hozzá 

ezeknek a tanulóknak a kirándulási költségeihez. 

 

Nagy István tag: Az elkészült támogatás-tervezetben mindenki szerepel, akit az iskola 

felterjesztett? 

 

Kisné Takács Ildikó jegyzőkönyvvezető: Igen, minden tanuló szerepel a listán a részvételi díj 

50%-ának megfelelő támogatással. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 
 



16/2015. (V.11.) OB határozat 

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

osztálykirándulásait az osztályfőnökök javaslata alapján 93 tanuló részvételi díjának 50%-os 

átvállalásával 408.750 Ft értékben támogatja.  

2.) A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a döntésről értesítse az általános iskola 

igazgatóját.  

 

Határidő: 2015. május 20. 

Felelős:   elnök 

 

2. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Az „Élen a sportban, élen a tanulásban” általános iskolai elismerésre az 

iskola vezetése két lányt terjesztett fel. A fiúk kategóriájában nem volt olyan tanuló, aki mindkét 

területen kimagasló eredményt ért volna el. Vagy jó tanuló vagy jó sportoló, ezért erre a díjra 

idén nem javasolnak fiút. A két lány esetében pedig el kell dönteni, hogy az eddigi 

hagyománnyal szemben a fiú díjat is lány kapja meg vagy csupán a lány kupa kerül átadásra 

valamelyikük kiválasztásával. 

 

Nagy István tag: Mindkét lány eredményeiben 8 év munkája van. Nagyon meg kell gondolni, 

hogyan döntsön a bizottság. Mindketten érdemesek rá, még akkor is, ha az egyikük csak jeles 

tanulmányi eredménnyel rendelkezik. 

 

A bizottság 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2015. (V.11.) OB határozat 

 

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

Iskolában átadásra kerülő „Élen a sportban, élen a tanulásban” vándorkupát Lengyel Rebeka 

8. osztályos tanuló számára ítéli oda.  

2.) A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a döntésről értesítse az általános iskola 

igazgatóját.  

 

Határidő: 2015. május 20. 

Felelős:   elnök 

 

 

3. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Pályázat érkezett a Revetek városrészből. Szeretnének hagyományt 

teremteni egy rendezvénnyel, ahol kulturális és sport programokkal egész napos eseményre 

várják a városrész lakóit. Ehhez kér támogatást a rendezvény főszervezője. 

 

Nagy István tag: Már több hete egyeztetett a szervezőkkel. Majálisszerű rendezvényre 

készülnek, már a helyszínt is kiválasztották. A megvalósításban segít a GAMESZ is. 

Támogatható rendezvénynek ítéli, hiszen azon a részen sok az új lakó és a régiek között is sok a 

gyerek. Mivel a bizottságnak csupán 1 millió forintos kerete van, így a kért 200.000 forintot 

sokallja támogatásként kifizetni, de mindenképpen segíteni kell a kezdeményezést. 



Szénás Zsoltné elnök: Ennyi pénzt még senki nem kapott. Egyetlen kivétel volt, amikor az 

összes maradványt a Városi Betlehemre ítélte oda a bizottság. Csupán az az összeg érte el a 

200.000 Ft-ot. 

 

Szalontai Boldizsár tag: Nem lenne kötelező a mentő és a tűzoltó megrendelése, de nem 

akarnak kockáztatni. Sajnos ezek nagy tételek, hiszen 55.000 Ft-ba kerül a helyszíni ügyelet a 

mentők részéről, továbbá 25.000 Ft értékben elsősegély programokat biztosítanak. 

 

Nagy István tag: Tudomása szerint polgármester úr is támogatni fogja a rendezvényt a saját 

keretéből. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2015 (V.11.) OB határozat 

 

1. A bizottság a településen megvalósuló kulturális programok megvalósításának támogatására 

100.000 Ft támogatást nyújt a Revetek Veletek elnevezésű rendezvény megszervezéséhez. 

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

 

Határidő: 2015. május 30. 

Felelős: elnök  

 
 

 

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

 

 

 

 

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

 Szénás Zsoltné     Csősz Gabriella 

     elnök       tag 


