
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport 

Bizottsága 2015. november 16-án tartott ülésén. 
  

Jelen vannak:      Szénás Zsoltné elnök, 

Nagy István, Csősz Gabriella, Szakmáry Sándor, Vastag András tagok, 

Dr. Drótos Edina, Kapros Károly, Kovács Péter 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 Veresegyházi Városi Televízió tájékoztatója a 2015. évi   Jónás Szabolcs  

működéséről        főszerkesztő  

 

2.  A Veresi Krónika sajtóbeszámolója a 2015. évről    Kovács Péter 

     Szabályzatának elfogadása      főszerkesztő 

 

3. Az informatika területén végzett éves munka értékelése   Kapros Károly 

          informatikus 

 

4. A 2016. évre benyújtott BURSA HUNGARICA felsőoktatási  Szénás Zsoltné 

    ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt ülés)     elnök 

 

 

 

A napirendet a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Felkéri Jónás Szabolcsot, a Veresegyházi Városi Televízió főszerkesztőjét, 

beszámolója megtartására. 

 

Jónás Szabolcs meghívott: Beszámoló mellékelve. 

A beszámoló összegzéseként elmondja, hogy az ez évi cél, hogy minden városi megmozduláson 

legyenek jelen, az megvalósult. 

 

Dr. Drótos Edina meghívott: Mit jelent a digitális bővítés? Anyagi vagy technikai feltételei 

vannak? 

 



Jónás Szabolcs meghívott: Technikai fejlesztést kíván a Telecom-tól. Ők várakoztatják a város. 

Éppen ezért szükség lenne a város segítségére egy nyilatkozat formájában arról, hogy a nézők a 

2015-ös műsorminőséget kapják.   

 

Szénás Zsoltné elnök: Ezt szorgalmazni fogja a polgármester úrnál. 

 

Szakmáry Sándor tag: A VVTV híradóit a Mézesvölgyi iskola portáján illetve az Okmányiroda 

előtt ki lehetne vetíteni. 

 

Jónás Szabolcs meghívott: Az Okmányiroda elé már folyamatban van a televízió felszerelése, a 

későbbiekben az iskolába és a MISSZIÓ épületébe is tervezik. 

 

A beszámolót a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

 

2. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Felkéri Kovács Pétert, a Veresegyházi Krónika főszerkesztőjét, 

beszámolója megtartására. 

 

Kovács Péter meghívott: Beszámoló mellékelve. 

 

Dr. Drótos Edina meghívott: Köszöni a szerkesztői stáb munkáját, mert nagyon jó az összkép, 

pozitív egyensúly tükröződik a lap áttekintésekor. Minden terület érintve van, olvasmányos, 

érdekes és színvonalas újság. Gratulál a munkához. 

 

Nagy István tag: Utoljára Sándor Teréz főszerkesztő idején volt ilyen színvonalas a lap. Végre 

visszaköszön az a minőség. Kell, hogy az olvasó szívesen vegye a kezébe és többek között olyanról 

is olvasson, akit ismer. Jó, hogy a régi nagyokról született rovat. Jó döntés volt Mohai Imrét 

bevonni a szerkesztői munkába, kiváló fogalmazó, jól ír. 

 

Csősz Gabriella tag: A saját köreiben rendkívül nagy sikere van, szétkapkodják, ha megjelenik. 

 

A beszámolót a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Felkéri Kapros Károlyt, a Polgármesteri Hivatal informatikusát, 

beszámolója megtartására. 

 

Kapros Károly meghívott: Beszámoló mellékelve. 

 

Szénás Zsoltné elnök: A jövő évi költségvetéshez szükség lenne a munkacsoport által egyeztetett 

ez irányú költségtervre. Továbbá kérdés, hogy az adatbázis kezeléssel vagy egységesítéssel hogyan 

áll a város? 

 

Kapros Károly meghívott: Sajnos, ahány, annyi féle. Más és más adatbázist használ az Adó Iroda, 

a lakcímnyilvántartó, stb.  

 



Szénás Zsoltné elnök: A lakcímnyilvántartót frissíti valaki? 

Kapros Károly meghívott: Igen, az Adó Iroda. 

 

Kovács Péter meghívott: A város hivatalos facebook oldalára napi 10-12 új hír kerül fel, közel 

5000 ember látogatja.  A város új honlapja szerkezetileg készen van, az oldalak feltöltése 

folyamatban van. A struktúra változás miatt tartalmi ellenőrzésre lesz szükség. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Elegendő jelenleg a 2 és ½ státusz az informatikusokra? 

 

Kapros Károly meghívott: Igen. A feladat sok, de elvégezhető. 

 

Nagy István tag: Ha 4-5 évente elavulnak az informatikai eszközök, akkor rendszeresíteni kellene 

egy keretet a mindenkori költségvetésben. Ám, ha az iskolai oktatásban működő számítógépek 

elromlanak, amortizálódnak, az nem a működtetőt terheli. A fenntartó kötelezettsége frissíteni, 

újítani a gépparkot. 

 

Dr. Drótos Edina meghívott: Hogyan lesz kompatibilis az új városi honlap az intézmények 

honlapjaival? 

 

Kovács Péter meghívott: Be tudnak csatlakozni, de az egyéni arculatát minden intézmény 

megtarthatja. 

 

A beszámolót a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

4. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati kiírásra 21 db „A” típusú 

pályázat és 2 db „B” típusú pályázat érkezett. Kéri a véleményeket és a költségvetésben 

meghatározott keretösszeg felhasználására vonatkozó javaslatokat.  
 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2015. (XI.16) OB határozat 
 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Bursa Hungarica felsőoktatási 

ösztöndíjpályázat keretében 23 fő számára ítélt oda ösztöndíjat. 

2.) „A” kategóriában 21 fő részére 10 hónapon át összesen 120.000 Ft/hó keretösszeg került 

felosztásra. A támogatások átlagos mértéke: 5.714 Ft/hó/fő 

3.) „B” kategóriában – sikeres felsőoktatási felvételi esetén – 2 fő részére 30 hónapon át 

összesen 20.000 Ft/hó került felosztásra. A támogatások átlagos mértéke: 10.000 Ft/hó/fő. 

4.) A bizottság felkéri az elnököt, hogy az ösztöndíjak központi rendszerbe történő rögzítéséről 

és azok utalásáról intézkedjen a Pénzügyi Osztály felé. 
 

Határidő: azonnal. 

Felelős: elnök 
 

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

 

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

 Szénás Zsoltné      Csősz Gabriella 

     elnök       tag 


