Jegyzőkönyv
Készült:

Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport
Bizottsága 2016. április 12-én tartott rendes ülésén.

Jelen vannak:

Szénás Zsoltné elnök,
Bobál Imréné, Leviczki Tamás, Nagy István, Szalontai Boldizsár, Csősz
Gabriella, Szakmáry Sándor, Vastag András tagok,
Csécsyné Dr. Drótos Edina, Kovács Péter, Szalainé Gulyás Ágnes, Berze Lajos,
Kisné Takács Ildikó meghívottak,
Balogh Ildikó jegyzőkönyvvezető.

Szénás Zsoltné elnök: Köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság 8 fővel
határozatképes. Az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Leviczki Tamást jelöli meg.
A bizottság a jegyzőkönyv hitelesítésére Leviczki Tamás személyét egyhangúlag jóváhagyja.
Szénás Zsoltné elnök: Kéri, hogy a kiküldött meghívó napirendjét hagyja jóvá a bizottság:
Tárgy

Előadó

1. A Fabriczius József Általános Iskola tájékoztatója

Szalainé Gulyás Ágnes
igazgató

2. A Fabriczius József Általános Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezése (zárt ülés)

Szalainé Gulyás Ágnes
igazgató

3. Liszynyay Szabó Gábor Zeneiskola tájékoztatója

Csécsyné Dr.Drótos Edina
igazgató

4. Egyebek

Szénás Zsoltné
elnök

A napirendet a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta.
1. napirendi pont
Szénás Zsoltné elnök: A Fabriczius József Általános Iskola tájékoztatóját a Bizottság megkapta,
nagyon részletes, széles körű, figyelemre méltó anyag. Felkérem az Igazgató Asszonyt, Szalainé
Gulyás Ágnest, hogy az esetleges kiegészítéseket tegye meg.
Szalainé Gulyás Ágnes: Az elkészített anyagomban a problémákra nem tértem ki. Ilyenek voltak
az elmúlt időszakban a bérkifizetés elmaradások melyek nálunk a fejlesztő és gyógypedagógusokat
érintették. Ezeket úgy hidaltuk át, hogy adott pillanatban a működtetésre kevesebb jutott, majd
pedig az Önkormányzat mint működtető segített az intézménynek. A tanfelügyelet kérdésköre is
egy ilyen téma: Mégpedig azért mert ebben az időszakban kb. 30 főnek kell megírnia a portfólióját.
Ez azért jelent sok plusz feladatot mert a vezetőnek is kell értékelni, ami egész napos munkát jelent

minden egyes értékelés alá kerülő kolléga vonatkozásában. (Ez a következő időszakban is így lesz,
mert a minden pedagógusra vonatkozóan akinek már van 8 év munkaviszonya el kell készíteni, és a
többiek pedig folyamatosan kapcsolódnak be.)
Az iskolában nincs rendesen takarítva. A takarítók az én kérésemre és a helyettesek kérésére sem
végzik megfelelő színvonalon a munkájukat. Ha felszólítást kapnak arra, hogy valahol kosz van,
szemét van akkor sem veszik a fáradtságot, hogy a területet rendbe tegyék. (Ilyen volt a legutóbbi
delegáció érkezése idején történt eset is: Ekkor felszólítottam a takarítókat, hogy a lépcsőház feletti
párkányról a vastag port, és oda dobált papírzsebkendőket takarítsák el a delegáció megérkezése
előtt. Ez azonban nem történt meg és nagyon kellemetlen volt ott elvonulni a vendégekkel.)
A legtöbb probléma főként a Mézesvölgyi épületünket érinti: Az alsó tagozatos épületnek
folyamatosan romlik az állaga. Nincs megfelelő karbantartás, ha leesik egy csempe nem pótolják,
stb. A felső tagozatos épületen ilyesmi még azért nem látszik mert nemrég került sor a nagy
felújításra, ott még nincsenek ilyen jellegű állagmegóvási problémák. Ennek a helyzetnek az a
kiváltója, hogy nem az intézmény vezetője a felettesük, ezért nem veszik komolyan a kéréseket,
utasításokat. Ugyanez vonatkozik az uszodai és a konyhai dolgozókra és a stúdiósokra is.
Tudomásom szerint lehetőség van arra, hogy a GAMESZ-tól megbízással az iskola vezetéséhez
kerüljön a technikai dolgozók irányítása. Ha erre mód van szeretném ezt a megoldást kérni a
Képviselő Testülettől.
Áttérve az eredményekre mind megyei vagy országos versenyeken születtek, ezért is számítanak
nagyon kiemelkedőnek.
Megemlíteném még a felzárkóztatás kérdését. Nagyon sokat „küzdünk” a magatartás-zavaros
gyerekekkel, mert megszüntették a kiscsoportos képzésüket, integráltan kell őket oktatni, de ezzel
tönkre teszik az osztályokban folyó munkát.
Nagy István: Én gratulálni szeretnék az Igazgató Asszony munkájához. Ismerem az intézmény
munkáját kitűnő munka. Kérdésem az, hogy a pénzügyi problémákban amelyekben az
Önkormányzat segített – lényegében kisegítette a KLIK-et – visszakapta-e ezt az összeget a város?
Szalainé Gulyás Ágnes: Ez az Önkormányzat részéről történő támogatás, ún. kisegítés lényegében
a nálunk felhasználásra kerülő fénymásoló papírra és fénymásoló karbantartásra korlátozódik, nem
pénzbeli támogatásra. De meg kell jegyeznem, hogy ezen támogatás nélkül nagy bajban lennénk.
Az időtartamát tekintve viszont fontos elmondanom, hogy ez 2013. óta folyamatos, azonban ennek
értékét vissza nem utalja a KLIK, ez az Önkormányzat költsége maradt.
A KLIK felé egyébként nagyon sokszor adtunk be igényt eszközök fejlesztésére. Ezekből végül
nagyon keveset kaptunk meg.
Nagy István: Felvetődött már régebben is, hogy
elleneztem.

kiszervezzék a takarítást , amit akkor is

Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina: Nálunk segítség a közfoglalkoztatott személy alkalmazása, de az
Általános Iskola sokkal nagyobb intézmény, ott ilyen módon nehezebb a problémákat megoldani.
Szalainé Gulyás Ágnes: Nálunk is van 3 fő, de teljesen le vannak terhelve.
Szénás Zsoltné elnök: Köszönöm a tájékoztatót. A Polgármester Úrhoz ezeket az információkat
feltétlenül eljuttatjuk.

2. napirendi pont (zárt ülés)
A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:
13/2016. (IV.12.) OB határozat
1. A bizottság a Fabriczius József Általános Iskola intézményvezetői megbízására Szalainé
Gulyás Ágnest javasolja.
2. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a javaslatot terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. április 20.
Felelős: elnök
Kovács Pétert és Berze Lajost bejön a terembe. Szalainé Gulyás Ágnest pedig mentesítette a
bizottság a további részvétel alól így ő elhagyta a termet.

3. napirendi pont
Szénás Zsoltné elnök: A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola tájékoztatóját a Bizottság szintén
megkapta. Felkérem az Igazgató Asszonyt, Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edinát, hogy az esetleges
kiegészítéseket tegye meg.
Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina: Én az általam vezetett intézményről elmondhatom, hogy nálunk
mostanra már beállt egy rendszer. Volt nálunk is a Tanfelügyelet ellenőrzésen. Nálunk a tárgyi
feltételek is adottak, a takarítás és karbantartás is rendben van. Azonban óriási igény van az
iskolánk iránt, nagyon nagy az érdeklődők, felvételizők száma. Azonban azt is jelezni kívánom,
hogy központi értekezleten felmerült, hogy a szadai intézményrészt leválasztják tőlünk.
Szénás Zsoltné elnök: Van kérdés vagy hozzászólás a tájékoztatóhoz?
Bobály Imréné: Én úgy látom, hogy a Zeneiskola és a Fabríczius Általános Iskola között a méretek
miatt van nagy eltérés.
Szénás Zsoltné elnök: Van még valakinek kérdése? Ha nincs akkor köszönöm a tájékoztatót.

4. napirendi pont
Szénás Zsoltné elnök: Egyebekben tárgyalni szükséges a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
szervezeti és működési szabályzatának módosítását. Valamint javaslatot kell tenni a képviselő
testület felé a könyvtárnak a nyilvános könyvtárak jegyzékébe történő felvételhez szükséges
fenntartói nyilatkozat módosítására. Felkérem Berze Lajost, hogy tájékoztassa a bizottságot ennek
részleteiről:
Berze Lajos: Jogszabály változások miatt a bizonyos nyilvántartási kódszámokat változtatni volt
szükséges az SZMSZ-ben. Ennek megfelelően előkészítettük az SzMSz módosítás tervezetét,
melyet a bizottságnak tárgyalásra és elfogadásra megküldtünk.

Szénás Zsoltné elnök:Az SzMSz módosítás tervezetét mindenki megkapta. Kérem, hogy az
elfogadásáról szavazzunk.
A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:
14/2016. (IV.12.) OB határozat
1. A bizottság a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának
módosítását egyhangúlag elfogadta.
2. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a Könyvtár SzMSz-nek módosításáról
tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő:soron következő ülés
Felelős: elnök
Szénás Zsoltné elnök: A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár nyilvános könyvtárak jegyzékébe
történő felvételhez szükséges fenntartói nyilatkozat módosítása ügyében is felkérem Berze Lajost,
hogy tájékoztassa a bizottságot ennek részleteiről:
Berze Lajos: A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2015. novemberében a képviselő-testület
246/2015. (XI.11.) számú határozata alapján a kezdeményezte felvételét a nyilvános könyvtárak
jegyzékébe. Az ennek szabályozását tartalmazó Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi
Díj adományozásáról szóló miniszteri rendelet minőségbiztosítási szempontból meghatároz néhány
követelményt, amelyekkel októberben, az SzMSz elfogadásakor még nem rendelkezetünk. Az
intézmény az elmúlt időszakban (2015. decemberében) teljesítette a rendelet előírásait, azonban
szükséges ehhez igazítani a képviselő-testület 246/2015. (XI.11.) számú határozatával jóváhagyott
- fenntartói nyilatkozatot is ezért annak f) pontját módosítani kell az alábbi szövegre:
A módosítás a következő:
f.) „a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról
szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjait
figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit,”
Kérem bizottságot, hogy ezen módosítást a testületnek elfogadásra javasolja.
A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:
15/2016. (IV.12.) OB határozat
A bizottság egyhangú döntéssel teszi meg javaslatát a módosításra a Képviselő Testület felé:
1. A bizottság a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár kapcsán a KT 246/2015. (XI.11.) számú
határozattal jóváhagyott - fenntartói nyilatkozatának f) pontját módosítani javasolja az
alábbi szövegezéssel .
f.) „a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról
szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjait
figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit,”

2. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a Könyvtár fenntartói nyilatkozatának
módosítása kapcsán javaslatáról tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő: soron következő ülés
Felelős: elnök
Szénás Zsoltné elnök: Egyebekben még a következő megtárgyalandó téma van: A Baranyai János
Vasútbarát és Modellező Klub rajzpályázatot hirdet a Veresegyházon tanuló általános iskolások
részére. 4 osztálycsoportban az első 4 helyezettet tanszervásárlási utalvánnyal szeretnék jutalmazni.
A rajzpályázat összköltsége 64.000-Ft, azaz hatvannégy-ezer forint, ehhez kérik a bizottság
támogatását. Nem írták oda mennyit kérnek.
Kovács Péter: Külön kiállításra kaptak- e tőlünk pénzt?
Szénás Zsoltné elnök: Nem kaptak.
Kovács Péter: És ilyen pályázathoz tavaly mennyit kaptak?
Szénás Zsoltné elnök: 2015-ben 50.000.-Ft-ot, 2014-ben 20.000.-Ft-ot kaptak. Szavazhatunk az
50.000.-Ft-ról? Kérem szavazzon aki ezzel egyetért!
A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:
16/2016. (IV.12.) OB határozat
1.

2.

A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság kulturális programok
megvalósításának támogatása címén 50.000.-Ft azaz ötvenezer forint támogatást nyújt a
Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub számára a Veresegyházon tanuló általános
iskolások részre rendezendő rajzpályázat megrendezésének költségeihez.
A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a megítélt összeg kifizetéséről intézkedjen.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: elnök

Szénás Zsoltné elnök: Van –e még valami az egyebekben tárgyalandó?
Szalontai Boldizsár: Kérdésem, hogy részt veszünk-e a majálison? Ugyanis az újságban a
majálisról szóló hirdetést nagyon felháborítónak tartom. A szocialista idők elemeinek
visszahozása , pártállami elemek beemelése nagyon visszataszító.
Leviczki Tamás: Én nem találok benne semmi kivetni valót.
Bobál Imréné: Én nem érzem úgy, hogy ez a felvonulás visszahozna a pártállami időkből rossz
dolgokat, a felvonulást én akkor is mint egy szórakozást éltem meg.
Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina: Én sem találom olyan szörnyűnek ezt a hirdetést, de felvonulni
nem szeretnék.

Nagy István: Én a fakultatív részvételt ajánlanám mindenki maga döntse el.
Szénás Zsoltné elnök: Köszöni a bizottság munkáját, az ülést bezárja.

………………………………………….
Szénás Zsoltné
elnök

……………………………….
Leviczki Tamás
tag

