
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport 

Bizottsága 2015. október 13-án tartott ülésén. 
  

Jelen vannak:      Szénás Zsoltné elnök, 

Bobál Imréné, Nagy István, Szalontai Boldizsár, Birizdó János, Szakmáry 

Sándor, Vastag András tagok, 

Dr. Drótos Edina, Csáthy Tamás, Stadler Judit, Sipos Zsuzsanna, Berze Lajos 

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 Vastag Andrást jelöli 

meg. 

 

A bizottság a jegyzőkönyv hitelesítésére Vastag András személyét egy fő tartózkodásával 

jóváhagyja. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Kéri az ülés napirendjének jóváhagyását: 

 

Tárgy       Előadó 

 

1. Tájékoztató a Kistérségi Társulás által működtetett oktatási  

intézmények tevékenységéről:  

     Pedagógiai Szakszolgálat        Stadler Judit 

Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény   Csáthy Tamás 

 

2.  A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Szervezeti és Működési   Berze Lajos 

     Szabályzatának elfogadása      intézményvezető 

 

3. Egyebek         Szénás Zsoltné 

          elnök 

 

 

A napirendet a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Felkéri Stadler Juditot, a Pedagógiai Szakszolgálat megbízott vezetőjét, 

beszámolója megtartására. 

 

Stadler Judit meghívott: Beszámoló mellékelve. 

 

Szakmáry Sándor tag: Nem esett szó a kiemelten tehetséges gyerekekkel való foglalkozásról. 

 

Stadler Judit meghívott: Természetesen ellátják ezt a szakfeladatot is, hiszen biztosított a 

megfelelő szakember ellátottság. A szülőnek kell felénk jeleznie ez irányú igényét. 

 



Nagy István tag: A Maráczi Ernő által megálmodott és felépített rendszer a jelenlegi törvényi 

előírásokat és jogi útvesztőket szerencsésen túlélte és ma működő képes az intézmény. Mi a helyzet 

a gyógytestneveléssel? 

 

Stadler Judit meghívott: Mivel a törvény nem teszi az intézmények számára kötelezővé, így nem 

is vállalják fel, hiszen pénzbe kerül. Ezért aztán nagyon kezdetleges a feladatellátás.  

A veresegyházi Pedagógiai Szakszolgálat szakos ellátottsága megfelel az előírásoknak. 

Összehasonlító adatként elmondja, hogy ennek az intézménynek az össz-dolgozói létszáma 

megegyezik a B-A-Z megye teljes területén e feladatot ellátó dolgozók létszámával. 

Végül köszöni a kistérség és Sipos Zsuzsanna segítségét, támogatását. 

 

A beszámolót a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Felkéri Csáthy Tamást, a Veresegyházi Kistérség Egységes 

Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményének megbízott vezetőjét, beszámolója megtartására. 

 

Csáthy Tamás meghívott: Beszámoló mellékleve. 

 

Beszámolóját kiegészíti néhány gondolattal: Ebben az intézményben sajnos nagy gondot jelent a 

szakember ellátottság. Gondol itt korai fejlesztő terapeutára, logopédusra, fejlesztő pedagógusra, 

gyógy-testnevelőre, pszichológusra és konduktorra. 

E tanévben a következő teendők várhatók: 

- belsőellenőrzés kialakítása az intézményben 

- részvétel a minősítési rendszerben 

- tanfelügyeleti ellenőrzés 8 fő munkájáról 

- egységesítési folyamat megkezdése az intézményen belül 

- az utazópedagógusi szolgálat fejlesztése 

- aktuálissá válik az 5 éves intézményellenőrzés 

- autista csoport indítása (a járásban nincs e fajta ellátás) 

 

Nagy István tag: Itt is kiemeli, hogy a Maráczi Ernő féle szakmaiság szerencsére ebben az 

intézményben is megmaradt. 

Hogy keletkezett az az adat, miszerint: 130 óra/ gyerek igazolt hiányzás? 

 

Csáthy Tamás meghívott: Ez egy átlagolt érték, amit betegség illetve magántanulói státusz 

fennállása okozott. A szülők nem jeleztek, hogy a gyermeket más iskolába íratták, így a hiányzását 

le kellett jelenteni a statisztikába. Sajnos későn kaptak információt a gyermek hollétéről. 

 

Ő is köszöni Sipos Zsuzsanna segítő készségét, szakmai – működtetői támogatását. 

 

2. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A jelenlegi jogszabályok szükségessé tették, hogy a Kölcsey Ferenc Városi 

Könyvtár Szervezeti- és Működési Szabályzatát módosítsa, frissítse az intézmény. A javított 

szabályzatot mindenki kézhez kapta. 

 

Nagy István tag: Hogyan változik a bevételek módosulásával a költségvetés? 

 

Berze Lajos meghívott: Nagyon óvatos változtatásról beszélünk, hiszen az emberek nem fognak 

többet áldozni könyvekre, hiszen más módon is hozzájuthatnak, letölthetik. 



Nagy István tag: Köszöni, hogy újra van pezsgés a könyvtárban, események, rendezvények 

tarkítják az intézmény és ezáltal a város életét. 

 

Berze Lajos meghívott: Nem is gondolta, hogy ilyen érdeklődésre tartanak számot a 

rendezvények. Szerencsére még nem felejtették el a könyvtárat az emberek. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2015. (X.13.) OB határozat 

 

1. A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Kölcsey Ferenc Városi 

Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta. 

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

Határidő: soron következő ülés 

Felelős: elnök 

 

 

3. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Egyebekben a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület a 

bizottság által idén szeptemberben megítélt 50.000 Ft-os támogatást más célra szeretné 

felhasználni. Kéri a bizottság jóváhagyását. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel hozzájárul, hogy a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző 

Egyesület a 2015. szeptember 7-én – az Olmützi hadijátékokon való részvétel céljából - odaítélt 

támogatást /33/2015.(IX.7.) OB határozat/ a Deutsch Wagramban megtartandó múzeumok 

éjszakáján való részvételre használja fel.  

 

Szénás Zsoltné elnök: A Pest Megye Önkormányzata által adományozható sport díjakra az 

alábbi jelölések érkeztek: 

- KICK BOKSZ sportágban Kunya Noel 

- JUDO sportágban a Veresi Küzdősport Egyesület 

- Szabadidős tevékenység kategóriában: Veresi Futókör 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2015. (X.13.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság az alábbi személyek és egyesületek 

felterjesztését javasolja a Pest Megye Önkormányzata által adományozandó sport díjakra: 

 KICK BOKSZ sportágban Kunya Noel 

 JUDO sportágban a Veresi Küzdősport Egyesület 

 Szabadidős tevékenység kategóriában: Veresi Futókör 

 

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

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök 

 



 

 

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

 

 

 

 

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

 Szénás Zsoltné     Vastag András 

     elnök       tag 


