
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport 

Bizottsága 2015. december 8-án tartott ülésén. 
  

Jelen vannak:      Szénás Zsoltné elnök, 

Bobál Imréné, Leviczki Tamás, Nagy István, Birizdó János, Csősz Gabriella, 

Szakmáry Sándor, Vastag András tagok, 

Baranyó Csaba meghívott, 

                 Kisné Takács Ildikó jegyzőkönyvvezető. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Köszönti a bizottság tagjait és Baranyó Csabát. 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. Beszámoló a bizottság éves munkájáról     Szénás Zsoltné 

elnök 

 2.   A december 31.-i kitüntetésekre javaslat (zárt)    Szénás Zsoltné 

           elnök 

3. Egyebek         Szénás Zsoltné 

          elnök 

 

 

A napirendet a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A kiküldött pénzügyi és szakmai beszámoló a bizottság elmúlt évi 

munkájáról készült. Kéri a beszámolók elfogadását.  

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2015. (XII.8.) OB határozat 
 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a 2015. éves munkájáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót jóváhagyta. 

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

Határidő: soron következő ülés 

Felelős: elnök 
 

 

 



2. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A december 31-én átadásra kerülő városi kitüntetésekre az alábbi 

felterjesztések érkeztek: 

 

Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díjra: Gecsey Enikő művészeti vezető 

         Nagy Csilla művelődés szervező 

 

Bellai János Testnevelési és Sport Díjra:  Bordás Annamária 

       Kerstner Róbert 

       Vajkovics Ferenc 

       3 x 200 méteres kenu kölyök váltó 

Kéri a bizottság véleményét. 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2015. (XII.8.) OB határozat 
 

1. A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a 2015. december 31-én átadásra 

kerülő városi kitüntetésekre az alábbi személyeket javasolja: 

Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díj odaítélésére: 

Nagy Csilla művelődés szervező 

Gecsei Enikő művészeti vezető 

Bellai János Testnevelés és Sport Díj odaítélésére: 

Bordás Annamária Kick-Boksz világbajnok 

Kerstner Róbert judo világbajnok 

Vajkovics Ferenc triatlon, duatlon, aquatlon többszörös magyar bajnok 

Kenu férfi kölyökváltó országos bajnokok 

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

Határidő: soron következő ülés 

Felelős: elnök 
 

3. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy a bizottság számára odaítélt 

éves költségvetési keretekből kulturális területen 135.750 Ft, a sport területén 230.000 Ft 

maradvány keletkezett. Kulturális területen 2 pályázat érkezett. Az AGORA Körtől a Városi 

Betlehem megrendezésére és a Royal Rangers Keresztény Vándorok Egyesületétől az adventi 

programjuk támogatására. 

Kéri a bizottság javaslatát. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatokat hozta: 

43/2015. (XII.8.) OB határozat 

 

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

megvalósításának támogatása címén 100.000 Ft támogatást nyújt az AGORA Kör számára a 

Városi Betlehem megrendezésének költségeihez.  

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

 

Határidő: 2015. december 10. 

Felelős: elnök  



44/2015. (XII.8.) OB határozat 

 

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

megvalósításának támogatása címén 35.000 Ft támogatást nyújt a Royal Rangers Keresztény 

Vándorok Egyesülete számára az adventi program megrendezésének költségeihez.  

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

Határidő: 2015. december 10. 

Felelős: elnök  

 

Szénás Zsoltné elnök: A sport keret maradványának felhasználására várja a javaslatokat. Az immár 

harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Medvekocogtató program megvalósításához a 

Trimedvék képviseletében Jankov István nyújtotta be pályázatát. 

 

Baranyó Csaba meghívott: A Fabriczius József Általános Iskola sportszerei, az iskola 

sportfelszereltsége nagyon elnyűtt, rossz állapotú. Rendkívül nagy szükség lenne pótlásra, új 

eszközök vásárlására.  

 

Nagy István tag: Ezeket a szakmai kiadásokat a KLIK-nek kell fedeznie. Ne arra adjon a bizottság 

támogatást, amire a KLIK nem biztosít keretet. Inkább adjuk a kitüntetendő sportolók 

egyesületeinek, vagy az óvodának. 

 

Szakmáry Sándor tag: Az egyesületek számára ott van a központi sport támogatás. Ha az 

iskolának ítél a bizottság támogatást, akkor jövőre az óvoda kapjon. 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatokat hozta: 

 

45/2015. (XII.8.) OB határozat 

 

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

támogatása címén 30.000 Ft támogatást nyújt Jankov István részére a Medvekocogtató 

program megrendezésének költségeihez.  

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

Határidő: 2015. december 10. 

Felelős: elnök  

 

46/2015. (XII.8.) OB határozat 

 

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

támogatása címén 200.000 Ft támogatást nyújt a Fabriczius József Általános Iskola sport és 

tornaszereinek felújítására, bővítésére.  

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

Határidő: 2015. december 10. 

Felelős: elnök  

 

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

 

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

 Szénás Zsoltné      Leviczki Tamás 

     elnök       tag 


