
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport 

Bizottsága 2016. február 9-én tartott ülésén. 
  

Jelen vannak:      Szénás Zsoltné elnök, 

Bobál Imréné, Nagy István, Szalontai Boldizsár, Birizdó János, Csősz Gabriella, 

Szakmáry Sándor, Vastag András tagok, 

Baranyó Csaba, Kovács Péter, Ella Ferenc, Venyige Sándor, Zorgel Enikő 

meghívottak, 

                 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 Bobál Imrénét jelöli 

meg. 

 

A bizottság a jegyzőkönyv hitelesítésére Bobál Imréné személyét egy fő tartózkodásával 

jóváhagyja. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Kéri, hogy a kiküldött meghívó napirendjét az alábbi változtatásokkal 

hagyja jóvá a bizottság: 

 

Tárgy       Előadó 

 

1. A Veres1Színház 2015. évi beszámolója     Venyige Sándor 

          Zorgel Enikő 

 

2. A Veresegyházi Sportkör tájékoztatója a 2015. évi tevékenységéről Ella Ferenc 

          elnök 

 

3. „Segítünk, hogy tanulhass” pályázat kiírása     Szénás Zsoltné 

          elnök 

 

4. „Segítünk, hogy sportolhass” pályázat kiírása     Szénás Zsoltné 

          elnök 

 

5.  Táborozások támogatásának elvei     Szénás Zsoltné 

          elnök 

   

6. Kulturális és sport pályázatok kiírása civil szervezetek részére   Szénás Zsoltné 

          elnök 

 

7. Tájékoztató a város sportéletéről      Baranyó Csaba 

          sportreferens   

 

 

A napirendet a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

 



1. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A Veres1Színház beszámolóját mindenki megkapta. Kéri a bizottság 

tagjainak hozzászólását. 

 

Szalontai Boldizsár tag: Szép, színes és mindenre kiterjedő anyag. Mikorra várható a színház 

önállósodása? 

 

Zorgel Enikő meghívott: A társasági adó befogadása nagyon korlátozott. Hadban állnak az 

időfaktorra. Ahhoz, hogy egy nonprofit szervezet ezt megkaphassa, közhasznúvá kell válnia. Ehhez 

viszont 2 lezárt üzleti év beszámolóját kell prezentálniuk. Augusztusban jár le a 2 év. Akkor 

regisztráció kell az előadó-művészeti irodánál, ahol összesen 3 évi tevékenységet kell igazolniuk. 

Ha az előkészületi hónapokat is beszámítják a 3 évbe, akkor nyert ügyük van. A személyi 

jövedelemadó 1%-ára pedig jövő évtől lesznek jogosultak. 

 

Szakmáry Sándor tag: A beszámolóban nem találja a bevételek végösszegét. 

 

Venyige Sándor meghívott: A szerződésben lefektetett előírások szerint kell beszámolniuk a 

Pénzügyi Osztály felé. Itt nem szorítkoztak számokra, ezt szakmai beszámolónak szánták. Az 

önkormányzattól kapott 14,5 millió forint elszámolását a Pénzügyi Osztállyal intézik. Tájékoztató 

adat, hogy a bevételek 25%-a önkormányzati támogatás, 75%-a pedig a jegybevételekből 

származik, amelyek magukba foglalják a tájelőadások jegybevételeit is. Ehhez járulhat még a 

későbbiekben a TAO és a különböző pályázatok. Így áll össze a bevételi oldal. Erre az évre 36 

előadást terveznek. A nézettség eléri a 90%-ot. A Gödöllői Fiatalművészek Egyesületével kötött 

szerződés alapján a bérleti szerződéseket nekik számlázza a művelődési ház, így jutnak hozzá a 

rájuk eső TAO-hoz. 

 

Szakmáry Sándor tag: A veresi illetékességű színész palántákat tudatosan foglalkoztatják? 

 

Zorgel Enikő meghívott: Ők keresik meg a társulatot, így boldogan foglalkoztatják őket, hiszen 

tehetségesek. 

 

Venyige Sándor meghívott: A saját érdekük minél több veresi lakos bevonása, hiszen a színház is 

veresi. 

 

Nagy István tag: Valóban színháztörténeti dolgozat a beszámoló. A kiadások végösszege 44 millió. 

Csak a bevételi források felsorolása hiányzik.  

 

Zorgel Enikő meghívott: 2016-ra már így készült a tervezet és a beszámolót is e szerint fogják 

legközelebb összeállítani. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2016. (II.09.) OB határozat 
 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a 

Veres1Színház 2015. évi szakmai beszámolóját. 

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

Határidő: soron következő ülés 

Felelős: elnök 



 

2. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Köszönti a Városi Sportkör elnökét. Kéri a bizottság tagjait, hogy a 

kiküldött beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel elnök úrnak.  

 

Szakmáry Sándor tag: Ebből a beszámolóból is a támogatási összegeket, mint bevételi oldalt 

hiányolja a szakosztályok beszámolójából. 

 

Csősz Gabriella tag: Csak úgy lehet értékelni a beszámolót, ha mindkét oldal látható. 

 

Ella Ferenc meghívott: A város által odaítélt támogatási összeg mindenki számára ismert. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2016. (II.09.) OB határozat 
 

 1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Városi Sportkör 2015. évi 

beszámolóját egyhangú döntéssel elfogadja. 

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

Határidő: soron következő ülés 

Felelős: elnök 
 

3-4-5-6. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A város költségvetésének elfogadását követően kiírásra kerülnek azok 

pályázatokat, amelyekkel a bizottság rendelkezik. Kéri a kiírások jóváhagyását. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatokat hozta: 

 

6/2016. (II.09.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a 2015/16. tanév 2. félévére kiírja a 

„Segítünk, hogy tanulhass” középiskolai ösztöndíjpályázatot. 

2.) A bizottság a pályázati kiírást a város honlapján és a helyben szokásos módon közzéteszi. 

3.) A benyújtott pályázatokat a márciusi rendkívüli ülésén elbírálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   elnök 

 

7/2016. (II.09.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a 2015/16. tanév 2. 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 márciusi rendkívüli ülésén elbírálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   elnök 

 



8/2016. (II.09.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság 2016 nyarára kiírja a veresegyházi 

gyermekek táboroztatásának támogatására létrehozott pályázatot. 

2.) A bizottság a pályázati kiírást a város honlapján és a helyben szokásos módon közzéteszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     elnök 

 

9/2016. (II.09.) OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság kiírja a településen megvalósuló 

kulturális és sport programok támogatására címzett pályázatot. 

2.) A bizottság a pályázati kiírásokat a város honlapján és a helyben szokásos módon 

közzéteszi. 

3.) A benyújtott pályázatokat a soron következő ülésen elbírálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  elnök 

 

 

7. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Mindenkihez eljutott a város sportéletéről szóló beszámoló, továbbá 

elkészült a javaslat a kiírt központi sport pályázatokra. Kéri a bizottság véleményét.  

 

Csősz Gabriella tag: A jégpálya üzemeltetőjének támogatása mellett szót kell ejteni arról, 

hogy korábban 10 alkalmat biztosított az üzemeltető az általános iskola számára, majd ebből 8 

alkalom lett. Idén már csak 4 alkalommal mehettek a tanulók korcsolyázni szervezett keretek 

között. Nem is beszélve a minőségről. Az ott töltött időben ma már csak csúszkálnak a 

gyerekek, csupán felügyeletet biztosítanak a számukra, oktatás nincs. Aránytalanul kevés a 

hozadéka ennek az időráfordításnak, melyből a gyerekek sajnos nem profitálnak. 

 

Nagy István tag: A szerződést meg kell nézni és ahhoz kell igazodni. Ha nincs szerződés, 

akkor kötnie kell az önkormányzatnak az üzemeltetővel. 

 

Kovács Péter meghívott: Az oktatás minősége egyenlő a nullával. 

 

Szalontai Boldizsár tag: Nem támogatja a sport támogatásokat, mert nem tartja igazságosnak. 

 

Nagy István tag: Meggondolt, indokolt elosztásnak tartja. Ha ezek a gyerekek nem kapnának 

támogatást, sokkal többe kerülnének a szülőknek, amellett, hogy kallódnának az utcán. 

 

Vastag András tag: A központi sport támogatásokra hivatkozva ismételten javasolja, hogy egy 

hasonló központi keretet kell a kulturális területre is elkülöníteni. 

 

A bizottság 6 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

 

 



10/2016. (II.09.) OB határozat 

 

1.   A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság mellékelt listán szereplő személyek 

és egyesületek sport tevékenységét javasolja támogatni a feltüntetett összegekkel.  

2.    A bizottság felhatalmazza 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      Bobál Imréné 

     elnök       tag 


