
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport 

Bizottsága 2016. március 22-én tartott rendkívüli ülésén. 
  

Jelen vannak:      Szénás Zsoltné elnök, 

Bobál Imréné, Leviczki Tamás, Nagy István, Szalontai Boldizsár, Birizdó János, 

Csősz Gabriella, Vastag András tagok, 

Csécsyné Dr. Drótos Edina meghívott, 

                 Kisné Takács Ildikó jegyzőkönyvvezető. 

 

Szénás Zsoltné elnök: Köszönti a bizottság tagjait. 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 hagyja jóvá a bizottság: 

 

Tárgy       Előadó 

 

1. „Segítünk, hogy tanulhass” pályázatok elbírálása    Szénás Zsoltné 

          elnök 

 

2. „Segítünk, hogy sportolhass” pályázatok elbírálása   Szénás Zsoltné 

          elnök 

 

A napirendet a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

 

1. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: Mindkét pályázatra az elmúlt évek gyakorlata alapján 1-1 millió forint kerül 

elkülönítésre. Tavasszal 400-400 ezer forint, ősszel 600-600 ezer forint.  

A „Segítünk, hogy tanulhass” támogatásokra 16 fő nyújtotta be pályázatát. Kéri a bizottság 

javaslatát a támogatások összegére. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2016. (III.22.) OB határozat 

 

1. A bizottság a „Segítünk, hogy tanulhass” középiskolai támogatást 13 tanuló részére 

adományozza oda a 2015/2016. tanév 2. félévére. 

2. A támogatások egy havi összege: 86.000 Ft, 5 hónapra 430.000 Ft. 

3. A támogatás 2016. február hónaptól 2016. június hónapig esedékes havi átutalás 

formájában. 

4. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy az átutalásokkal kapcsolatos intézkedéseket 

tegye meg. 

 



Határidő: 2016. március 30. 

Felelős: elnök  

 

 

 

2. napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné elnök: A „Segítünk, hogy sportolhass” támogatásokra 24 fő nyújtotta be pályázatát. 

Kéri a bizottság javaslatát a támogatások összegére. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 
12/2016. (III.22.) OB határozat 

 

1. A bizottság a „Segítünk, hogy sportolhass” sport-támogatást 23 gyermek részére 

adományozza oda a 2015/2016. tanév 2. félévére. 

2. A támogatások egyszeri átlagösszege: 17.391 Ft/fő, összesen 400.000 Ft. 

3. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy az átutalásokkal kapcsolatos intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: 2016. március 30. 

Felelős: elnök  

 
 

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

 

 

 

 

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

 Szénás Zsoltné      Bobál Imréné 

     elnök       tag 


