
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport 

Bizottsága 2015. június 9-én tartott ülésén. 
  

Jelen vannak:      Szénás Zsoltné elnök, 

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

Vastag András tagok, 

Fukász Lászlóné meghívott, 

                 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 Leviczki Tamást jelöli 

meg. 

 

A bizottság a jegyzőkönyv hitelesítésére Leviczki Tamás személyét egy fő tartózkodásával 

jóváhagyja. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Kéri az ülés napirendjének jóváhagyását: 

 

Tárgy       Előadó 

 

1. Tájékoztató a Kálvin Téri Református Általános Iskola    Fukász Lászlóné 

eltelt tanévéről        igazgató 

 

2. Oktatási- nevelési intézmények működtetésének    Szénás Zsoltné 

tapasztalatai, teendők a tanévkezdéssel kapcsolatosan   elnök 

 

3. Váci Mihály Művelődési Ház 2015. évi nyári programjai  Szénás Zsoltné 

          elnök 

 

4. „Segítünk, hogy tanulhass” pályázat kiírása (II. félév)   Szénás Zsoltné 

          elnök 

 

5. „Segítünk, hogy sportolhass” pályázat kiírása (II. félév)   Szénás Zsoltné 

          elnök 

 

6. Élen a sportban, élet a tanulásban díjak odaítélése   Szénás Zsoltné 

          elnök 

 

7. Tábori és egyéb pályázatok elbírálása     Szénás Zsoltné 

          elnök 

 

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

          elnök 

 

 

A napirendet a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

 



1. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Felkéri Fukász Lászlóné igazgató asszonyt beszámolója megtartására. 

 

Fukász Lászlóné meghívott: Beszámoló mellékelve. 

Nagy örömmel tölti el, hogy kiteljesedett az iskola. Igen nagy szükség van rá, hiszen a környező 

településeken is nagy érdeklődésre tart számot. Idén 84 család érdeklődött a beiratkozás kapcsán és 

52 gyermeket vettek fel. Külön öröm számára, hogy a 8. osztályosok szépen teljesítettek a felvételi 

vizsgákon. Az alsó tagozaton nagyon jók a tanulmányi eredmények, a felső tagozaton már 

megoszlik. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Köszöni az éves beszámolót. 

 

Szakmáry Sándor tag: Tornaterem híján hogyan oldják meg a mindennapos testnevelést? 

 

Fukász Lászlóné meghívott: Nagyon nehéz feladat. Egyrészt úszással váltják ki, valamint a 

hivatásos sportolóknak leigazolják az edzéseit.   

 

Nagy István tag: Gratulálni szeretne az iskola munkájáért. Ezzel a kiteljesedett működéssel mára 

elérte az iskola, hogy sok szakkört és versenyt rendezhessen. 

 

A bizottság a beszámolót egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

2. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A 2015/16-os tanév megkezdéséhez szükséges tárgyi és személyi 

feltételekről nyilatkoztak az intézmények. Az önkormányzat által működtetett iskolák közül az esti 

gimnázium és a zeneiskola tárgyi és személyi feltételei rendelkezésre állnak. Az általános iskola 

tárgyi feltételeiben hiányosság van. Az újonnan kialakított osztálytermekbe nem kerültek 

felszerelésre a beépített szekrények, illetve a tanári és igazgatói szobába 5 darab íróasztalra lenne 

szükség. Kéri a bizottság hozzájárulását. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2015. (VI.09.) OB határozat 

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

2015/16. tanévének megkezdéséhez 7 db tanterem beépített szekrényeinek és fogasainak 

felszerelését valamint 5 darab tanári íróasztal beszerzését támogatja.  

2.) A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a döntésről értesítse a képviselő-testületet.  

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős:   elnök 

 

Szénás Zsoltné elnök: Az önkormányzat fenntartásában lévő óvoda tárgyi és személyi feltételei 

megfelelőek. A csoportlétszámok tekintetében viszont ismét maximális létszámtúllépés 

engedélyezését kérik.  

 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 



20/2015. (VI.09.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Kéz a Kézben Óvoda 2015/16. 

nevelési évére 8 csoportban 20%-os, 9 csoportban pedig 10%-os maximális létszám túllépés 

engedélyezését javasolja.  

2.) A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a döntésről értesítse a Képviselő-testületet.  

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős:   elnök 

 

3. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Ez a napirendi pont időközben okafogyottá vált, a képviselő-testület már 

megtárgyalta. Abban a tekintetben hasznos, hogy így minden bizottsági tag megkaphatta a nyári 

programok jegyzékét és tájékozódhat a veresegyházi eseményekről.  

 
4. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A megadott határidőig 14 tábor megrendezéséhez nyújtottak be 

támogatási kérelmet. Az évekkel ezelőtt megállapított 300 Ft/nap/fő támogatási összeggel 

számolva 2.531.850 Ft az összesítés eredménye. Ennek alapján 31.850 Ft-tal lépi túl a bizottság 

a táborozásokra elkülönített keretet. A civil pályázatok keretéből javasolja a hiányt fedezni. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2015. (VI.09.) OB határozat 

 

1. A bizottság a város 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletébe épített – a veresegyházi 

gyerekek – 2.500.000 Ft-os táborozási támogatások keretösszegéből az alábbiak részesülnek 

hozzájárulásban: 

 

Osztálykirándulások a Fabriczius József Általános Iskolában            408.750.- 

Napközis tábor a Fabriczius József Általános Iskolában                1.000.000.- 

Tiszafüred – Fabriczius József Általános Iskola     90.000.- 

Római Katolikus tábora                 105.000.- 

Református Egyházközség tábora                150.000.- 

Családsegítő Szolgálat tábora                125.000.- 

KIME tábor             27.000.- 

Dráma tábor                   147.000.- 

Horgász tábor          52.500.- 

Seijunkan Aikido Egyesület tábora       68.400.- 

Veresi Karate Sportegyesület tábora        30.000.- 

Veresegyházi Kajak-Kenu Club                151.200.- 

Royal Rangers Keresztény Vándorok Egyesület     54.000.- 

Sway Sporttánc Egyesület        48.200.- 

Handbear Kézisuli SE        75.000.- 

 

2. A táborok esetleges lemondását követően fennmaradó kerethiány a Sport pályázatok 

keretéből kerül jóváírásra. 

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



5. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A 2015/16. tanév 1. félévére a feltételek változatlanul hagyása mellet 

kiírásra javasolja a „Segítünk, hogy sportolhass” pályázatot. 

Kéri a bizottság döntését. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2015. (VI.09.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a 2015/16. 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 

 
6. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Szintén kiírásra javasolja a „Segítünk, hogy tanulhass” pályázatot a 

következő tanulmányi félévre.  

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2015. (VI.09.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a 2015/16. 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. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Két civil pályázat érkezett a kulturális területet érintően. Kéri a 

bizottság döntését. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatokat hozta:  

 

24/2015 (VI.09.) OB határozat 

 

1. A bizottság kulturális programok megvalósításának támogatása címén 20.000 Ft támogatást 

nyújt Varga Kálmán részére a város néprajzi gyűjteményének rendszerezésére és 

nyilvántartásba vételére. 

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

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: elnök  



25/2015 (V.11.) OB határozat 

 

1.   A bizottság kulturális programok megvalósításának támogatása címén 20.000 Ft támogatást 

nyújt Ilés-Muszka Andrea részére az uráli expedíció költségeihez.  

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

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: elnök  

 

8. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A Fabriczius József Általános Iskola 83 tanulót terjesztett fel az „Élen a 

sportban, élen a tanulásban” elismerő díjra. Félő, hogy ha ilyen sokan vannak, akkor a díj 

elveszíti értékét.  

 

Szakmáry Sándor tag: A sportot tekintve nem elég csak edzésre járni, eredményeket is 

kellene felmutatni. 

 

Szénás Zsoltné elnök: A díjak odaítélésére a jövőben véleményt kell kérni az egyesületektől, a 

tanulmányi eredményt pedig szigorítani kell. Az iskolán belül is nagyobb figyelmet kell 

fordítania díj odaítélésének kidolgozására. A következő tanévtől változtatást javasol. 

 

Szakmáry Sándor tag: Szívesen összeállít egy táblázatot a jelöltek feldolgozásához. 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2015. (VI.09.) OB határozat 

 

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

Iskolában az „Élen a sportban, élen a tanulásban” díjra 83 tanuló számára 83.000 Ft 

támogatást biztosít.  

2.) A díjak az évzáró ünnepségek alkalmával a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport 

Bizottság támogatásaként kerüljenek felolvasásra.   

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

 

Határidő: 2015. június 14. 

Felelős:   elnök 

 
9. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Mindenki megkapta az augusztus 20-án átadásra kerülő díjakra történő 

felterjesztéseket. Kéri, hogy a bizottság tegyen javaslatot a díjak odaítélésére. 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2015. (VI.09.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a 2015. évi városi kitüntetésekre az 

alábbi személyeket javasolja: 

Fabriczius József Közoktatási Díjra: 

- Csákfalvyné Quarini Andrea óvónő 

- Gyombolai Gyula középiskolai tanár 



Sejtes Vendel Közművelődési Díjra: 

- Kovács László népzenész 

- Kvaka Ferenc vállalkozó (Iskolaszék tagja) 

Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díjra: 

- Mihálydeák Barna népzenész, zenepedagógus 

- Megyeri László szobrász 

Darányi József Közszolgálati Díjra: 

- Papp Marianna élelmezésvezető 

- Orosz Tiborné konyhai dolgozó 

- Kecskés Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke 

- Nagy Mónika belső ellenőr 

2.) Felkéri az elnököt, hogy a javaslatról értesítse a képviselő-testületet. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős:   elnök 

 

Szénás Zsoltné elnök: Köszöni a bizottság munkáját, a nyárra jó pihenést kíván, az ülést 

bezárja. 
 

 

 

 

 

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

 Szénás Zsoltné     Leviczki Tamás 

     elnök       tag 


