
Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport 

Bizottsága 2015. szeptember 7-én tartott ülésén. 
  

Jelen vannak:      Szénás Zsoltné elnök, 
Bobál Imréné, Leviczki Tamás, Nagy István, Szalontai Boldizsár, Csősz 

Gabriella, Vastag András tagok, 
Dr. Drótos Edina, Harcos Györgyné 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 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.  A Kéz a Kézben Óvoda 2014/15. nevelési évről szóló beszámolója Harcos Györgyné 
          intézményvezető 

 
2.  A Kéz a Kézben Óvoda 2015/16. évi házirendjének jóváhagyása Szénás Zsoltné 
          elnök 

 
3. Csatlakozás a 2016. évi Bursa Hungarica ösztöndíjhoz    Szénás Zsoltné 

          elnök 
 
4. „Segítünk, hogy tanulhass” pályázat elbírálása (zárt)   Szénás Zsoltné 

           elnök 
 

5. „Segítünk, hogy sportolhass” pályázat elbírálása (zárt)   Szénás Zsoltné 
           elnök 
 

6. Egyebek         Szénás Zsoltné 
          elnök 

 

A napirendet a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Felkéri Harcos Györgyné intézményvezető asszonyt beszámolója 
megtartására. 
 

Harcos Györgyné meghívott: Beszámoló mellékelve. 
 



Amiről a beszámolóban nem ejtett szót, az a pedagógusok minősítése. A pedagógus életpálya 
modell keretében minden pedagógust minősíteni kell. 2015-ben 3 kolléga minősítésére került sor, 
melyek sikeresen lezajlottak. 2016-ban 6 fő minősítését kell megszervezni. Ezeken túl 8 kolléganő 

tanfelügyeleti ellenőrzéséről kaptak értesítést, melynek pontos időpontja még nem ismert. 35 nappal 
előbb kötelesek értesíteni az érintett óvodát az ellenőrzésekről. 

 
Nagy István tag: Hogyan oldották meg a 2015. őszétől bevezetett kötelező óvodáztatást? 
 

Harcos Györgyné meghívott: A fenntartó előrelátó volt, már a korábbi évektől folyamatosan 
bővítette az óvodai férőhelyeket. Az idén kötelező jelleggel beíratásra kerülő 235 gyermekből eddig 

8 fő szülei kérték az óvodai ellátás alóli felmentést. 
 
Nagy István tag: Nyugdíjba ment az óvodavezető helyettes, hogyan tovább? 

 
Harcos Györgyné meghívott: Október 1-jétől új pályázatot kell kiírni erre a magasabb vezetői 

álláshelyre. Szerencsés lenne valamelyik tagóvoda-vezetőt megbízni, mert a beosztáshoz tartozó 20 
kötelező órát csak csoport vállalásával lehet ellátni, de tagóvoda-vezetői párosítással nincs kötelező 
óraszám előírva. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Köszöni az éves beszámolót és gratulál az óvoda működtetéséhez. 

 
A bizottság a beszámolót egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

2. napirendi pont 

 
Szénás Zsoltné elnök: Felkéri Harcos Györgynét, hogy a 2015/16-os nevelési évre vonatkozó 

házirend kapcsán tájékoztassa a bizottságot a változásokról.  
 

Harcos Györgyné meghívott: Alapvető változás két tekintetben történt a Házirend tartalmában. 
Az egyik a kötelező óvodai ellátás bevezetése 5 éves kor helyett 3 éves kor betöltésétől. A másik 
változás pedig az óvodai térítési díjakra vonatkozik. Az ingyenes óvodai ellátásban részesülők köre 

meghatározásra került, de még nincs tudomásuk arról, hogy ezen források hiányát ki és mikor fogja 
az intézmény költségvetésében pótolni. Az ingyenes ellátás igénybevételére 1 darab nyilatkozat 

kitöltése elegendő a szülőtől, melynek ellenőrzésére az óvodának nincs jogosítványa.  
A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2015. (IX.07.) OB határozat 

 

1. A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Kéz a Kézben Óvoda 

házirendjét a 2015/16. nevelési évre jóváhagyja. 

2. Felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyásról értesítse az intézmény vezetőjét. 

Határidő: szeptember 10. 

Felelős: elnök 
 

3. napirendi pont 

 
Szénás Zsoltné elnök: Az állam 2016. évre is meghirdette a BURSA HUNGARICA 

felsőoktatási ösztöndíjpályázatot az önkormányzatok részére. A város eddigi költségvállalása 



mellett a tervezet szerinti összeget kellene beépítenie a költségvetésébe, ha az önkormányzat 
csatlakozik az országos rendszerhez. 
 

Nagy István tag: Az eddigi 45.000 Ft-os egy főre jutó jövedelemhatárt javasolja felemelni, mert 
sokan emiatt nem tudnak pályázni. 

 
Szénás Zsoltné elnök: Legfeljebb 60.000 Ft-os egy főre jutó jövedelemhatárt javasol. 
 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 
 

 

29/2015. (IX.07.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság javasolja Veresegyház Város 
Önkormányzata számára a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj rendszerhez 

történő csatlakozását a 2016. évre. 
2.) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó 

jövedelme nem haladja meg a 60.000 Ft-ot. 

3.) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 
 

Határidő: soron következő testületi ülés 
Felelős: elnök 

 
4. napirendi pont (zárt ülés) 

 

5. napirendi pont (zárt ülés) 

 
6. napirendi pont 

 
Szénás Zsoltné elnök: Négy darab civil pályázat érkezett a kultura és a sport területét érintően. 

Kéri a bizottság döntését. 
 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatokat hozta:  

 
32/2015 (IX.07.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság kulturális programok 
megvalósításának támogatása címén Zsitnyák Andrea részére a KINCS Alapítvány által 8. 

alkalommal szervezett SULIBÖRZE beiskolázási tájékoztató megrendezésére 80.000 Ft 
támogatást nyújt 

2.) Felkéri az elnököt, hogy a döntésről értesítse a pályázót. 
 

Határidő: szeptember 20. 

Felelős:   elnök 
 

 
 

 

 

 



33/2015 (IX.07.) OB határozat 

 

1. A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság sport programok megvalósításának 

támogatása címén 50.000 Ft támogatást nyújt a Katonai Hagyományőrző Egyesület részére 
az Olmütz- i Hadjárton való részvétel költségeihez.  

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

Határidő: 2015. szeptember 20. 

Felelős: elnök  
 

34/2015 (IX.07.) OB határozat 

 

1. A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság kulturális programok 

megvalósításának támogatása címén 20.000 Ft támogatást nyújt a Harmónia utca közössége 
részére utcabál megrendezésének költségeihez.  

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

Határidő: 2015. szeptember 20. 

Felelős: elnök  
 

35/2015 (IX.07.) OB határozat 

 

1. A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság sport programok megvalósításának 

támogatása címén 50.000 Ft támogatást nyújt a Pamutipar Horgászegyesület által 
rendezendő Családi nap költségeihez.  

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

 
Határidő: 2015. szeptember 20. 

Felelős: elnök  
 

 

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

 

 

 

 

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

 Szénás Zsoltné     Csősz Gabriella 

     elnök       tag 


