Jegyzőkönyv
Készült:

Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és
Sport Bizottsága 2017. március 14-én tartott rendes ülésén.

Jelen vannak:

Szénás Zsoltné elnök,
Leviczki Tamás, Nagy István, Csősz Gabriella, Szakmáry Sándor tagok
(5 fő)
Kovács Péter, Berze Lajos meghívott
Balogh Ildikó jegyzőkönyvvezető

Szénás Zsoltné elnök: Köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel
határozatképes. Az ülést megnyitja.
Szénás Zsoltné elnök: A mai bizottsági ülés napirendje az alábbi:
1.

A bizottság elkülönített költségvetési keretének tervezése

Szénás Zsoltné
elnök

2.

„Segítünk, hogy tanulhass” pályázat kiírása

Szénás Zsoltné
elnök

3.

„Segítünk, hogy sportolhass” pályázat kiírása

Szénás Zsoltné
elnök

4.

Táborozások támogatásának elvei

Szénás Zsoltné
elnök

5.

Kulturális és sport pályázatok kiírása civil szervezetek részére

Szénás Zsoltné
elnök

6.

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár beszámolója a 2016. évi tevékenységről

7.

Egyebek

Berze Lajos
igazgató

A napirendekről kérem szavazzunk. Aki a napirendet elfogadja kérem szavazzon!
A napirendet a bizottság 5 fővel, egyhangúlag megszavazta.
Szénás Zsoltné: A jegyzőkönyv hitelesítésére Leviczki Tamást kérem meg. Erről is kérem,
hogy szavazzunk!
A bizottság a jegyzőkönyv hitelesítésére Leviczki Tamás személyét 5 fő igen szavazatával
jóváhagyja.
1.napirend
Szénás Zsoltné: Tehát az első napirendi pont a bizottság elkülönített költségvetési keretének
tervezése. Minket, a bizottságunkat érintő rész a költségvetésnek a 10.8-as táblázatában van. A
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keret össze lett állítva, azt is mondhatom, hogy össze lett „kaparva”, ugye ismerve a pénzügyi
helyzetet. Viszont mielőtt kitérünk a saját keretünkre elmondom, hogy mi az ami befolyásol
minket. A költségvetésben a Sportkör a tervezett 50 millió forint helyett 40 millió forintot
kapott. Ez annyiból nem jó nekünk, hogy ha ezt keveslik akkor lehet hogy újabb forrásokat
próbálnak keresni. Ezen kívül tavaly is volt év elején egy sport pályázat a sportkörön kívüli
sportegyesületek támogatására, akkor 15 millió forint volt most ez 10 millió lesz. Ezek egyik
sem a mi bizottságunkat érintő keretek, csak azért mondom el, hogy mindenki tudjon róla.
Leviczki Tamás: Igen, de a 40 millió forinton felül van az a 10 millió a sportra.
Szénás Zsoltné: Igen, csak tavalyi is probléma volt hogy keveselték a pénzt.
A 10 millióban van benne a várost érintő tömegsportok támogatása is. Ez egy kicsit érint minket
egyrészt mert ez még nem írták ki, másrészt meg ettől is függeni fog, hogy a mi bizottságunkhoz
mennyi és milyen összegű pályázat érkezik ha mi is meghatározunk egy sporttámogatási
keretösszeget.
Leviczki Tamás: Ez a sportkeret, ami nem a miénk az tavaly is úgy volt, hogy Baranyó Csaba
szétküldte a sportvezetőknek és a Polgármester döntött róla.
Szénás Zsoltné: Így van nem hozzánk tartozik. Ez konkrétan azért érdekes nekünk, hogy
mennyi legyen a mi sportra fordítható keretrészünk és majd ott is fontos lehet, hogy abból ki
kapjon támogatást.
Leviczki Tamás: Ha azt a 10 millió forintot kiosztják akkor kevesebb igény fog hozzánk
érkezni.
Szénás Zsoltné: Ezért érint minket, ezért befolyásol minket. Ezt az eddig úgymond zárójelben
elmondottakat bezárnám és folytatnám azokkal az információkkal amik még fontosak lehetnek.
A tavaly megmaradt maradvány - a táborokból maradt 965.000.- forint - összegünk
vonatkozásában azt megígérte Polgármester Úr , hogy az is megkapjuk az idei keretben. Most
megkaptuk, de most külön fülön van a költségvetésben a segítünk, hogy tanulhass és a segítünk,
hogy sportolhass támogatásnak a kerete. Egyikre 965.000- a másikra 900.000-Ft . Viszont
tavaly kicsit több volt ez amit erre költöttünk: 1-1 milliót. Most a két említett összegen felül
kapott a bizottság 3,5 millió forintot ebben az évben és még külön a Bursa Hungaricara 1,6
milliót. Viszont tavaly volt a táborokra további 3,5 millió forint ami most nincs, csak 500.000Ft van az iskolán kívüli táborokra.
Tehát az idén a 3,5 millióból kell az iskolai táborokat is támogatni és a sport valamint a
kulturális pályázatokat is.
Tehát a táborból maradt tavaly a pénz de az idén pántlikázva máshová kaptuk.
Csősz Gabriella: Hogyan? Mond el még egyszer!
Szénás Zsoltné: Tehát nem állunk olyan jól mint tavaly. Azt hittem eddig, hogy a tábor pénz
is megmarad a 3,5 milliós másik keret mellett, de nem. A Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető
arról tájékoztatott, hogy a város költségvetéséből külön –a fentiektől eltérő számozású költségvetési tábla alapján az egyéb más (nem iskolai szervezésű) nyári táborok támogatására
csak 500.000-Ft áll rendelkezésre ebben az évben.
Ráadásul az iskolai tábor 1 millió forint volt tavaly. Tehát itt jön az vissza amit az előbb
beszéltünk, hogy nem is tudjuk, hogy lesz-e és mennyi lesz a támogatása az egyéb sport
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szervezeteknek. Nem kell nekünk most fixen felállítani a keret megbontását sportra, kultúrára
és táborra csak valamilyen irányelvet kellene felállítani.
Kovács Péter: Azt mondom, hogy valami keretet mindenképpen határoljunk el.
Nagy István: Azért tapasztalati értékeink vannak. Pl. a Segítünk, hogy tanulhass, sportolhass ra mennyi ment ki ? És a táborozásokra alapvetően két részletben költünk. Egyszer a nyári
napközis tábor, másodszor az iskolai tábor. Azt mondom az iskolai táborozást prioritásban
vegyük előre, mivel a szülőknek az elfoglaltsága miatt ebben kell segítséget nyújtani a nyáron.
Szénás Zsoltné: A Segítünk, hogy tanulhass és sportolhass -nál az egyikre pont 1 millió a
másikra 980.000.-Ft volt tavaly. Az iskolai tábor 1 millió, illetve további 100.000-Ft az elutazós
iskolai tábor,a többi egyénileg szervezett táborra volt 800.000- Ft körüli összeg. Éppen a
táborokra szántunk volna több pénzt a tervek szerint ebben az évben.
Nagy István: Igen, csak az idei költségvetésről mindenki tudja, hogy egy sokkal takarékosabb
költségvetés a korábbiaknál. Ez nyilván a mi keretünket és ez által akár a táborra akár másra
szánható összeget is érinti. Bizonyos csökkentéseket is bele kell vinni.
Szénás Zsoltné: A pántlikázott „Segítünk, hogy tanulhass, sportolhass” kereteket kiegészítsük
1 millióra ebből a 3,5 millióból?
Kovács Péter: Nem is kell arra most annyi mint tavaly mert már ebből a félévből csak 2 hónap
van.
Szénás Zsoltné: De ezt visszamenőleg adjuk meg a tanulmányi félévre.
A táborra van lényegesen kevesebb arra is ki kell viszont írnunk a pályázatot.
Csősz Gabriella: Tavaly 300.-Ft/fő/ nap támogatást kaptak, a napközis táborban volt talán
500,- Ft/fő/nap. De az helyzet hogy ezek a tábor helyek 2 óra alatt elfogynak a gyerekeknek az
iskola által szervezett jelentkezési nap reggelén.
Szakmáry Sándor: Ez a napközis tábor azt jelenti hogy csinálnak programokat és a szülőnek
nem kell fizetni.?
Csősz Gabriella: De igen, a szülő fizet 15.000-Ft-ot és a további részét az önkormányzat
támogatja. Tavaly is nagyon intenzív program volt a gyerekeknek. Két nap is volt a
gyerekeknek buszos kirándulás.
Nagy István: Még egy dolgot lehetne csinálni. Ha eddig 500 Ft / fő volt nekik egy napra akkor
most csak 450, vagy 400 –Ft legyen a napi támogatás egy gyerekre.
Szakmáry Sándor: Igen ha máshol meg kell húzni a nadrágszíjat akkor itt is meg kell húzni.
Csősz Gabriella: Az is lényeges lesz egyébként, hogy most új pedagógusok fogják a táborokat
szervezni, mert ugye Sándorné Ibolya aki már 10 éve szervezte a táborokat nyugdíjba ment.
Szakmáry Sándor: Ha azt mondod, Rita, hogy az egyéb táborra fordítható keret csökkent
akkor, hogy arányos legyen az iskolai táborra fordítható keretet is csökkentsük, hogy arányos
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legyen. Én ezt csak az arányosság miatt mondom. Azért, hogy az egyik oldalon negyedére
csökken a támogatás a másik oldalon pedig nem is változik , az aránytalan lenne.
Csősz Gabriella: Egyetértek.
Nagy István: Az iskolai táboroktól nem lehet egy kicsit lecsippenteni és az egyéb táborokhoz
tenni?
Szénás Zsoltné: Akkor számoljunk már egy kicsit! Ugye ehhez az 500.000.-Ft kerethez nem
tudunk hozzányúlni. A másik 3,5 milliós keretből kikerült külön soron van a „Segítünk, hogy
tanulhass, sportolhass.” A külsős táborok lehetséges költsége, tehát a kerete jelentősen
lecsökkent.
Kovács Péter: De ebből a pufferből tudunk oda átcsoportosítani ha nagyon szükséges.
Szénás Zsoltné: Oda nem, az teljesen külön van.
Nagy István: Támogatás címszóval volt olyan is, hogy osztálykirándulások támogatása.
Osztályokon belül 2-3 gyerek kapott.
Csősz Gabriella: Igen volt. Szociális alapon volt.
Szénás Zsoltné: Nos, akkor elővettük a tavalyi adatokat. Itt úgy van, hogy a Fabriczius Iskola
által osztálykirándulásokra fordított (szociális alapon támogatott) összeg 932.625.-Ft., az
iskolai tábor 1.000.000.-Ft, az iskola által szervezett elutazós tábor 100.000-Ft, a további ún.
külsős táborok támogatása 830.400.-Ft (volt amit ebből nem használtak fel 44.700.-Ft).
Szakmáry Sándor. : Akkor most mennyi volt a maradvány?
Szénás Zsoltné: 3,5 millióból maradt meg 681.000.-Ft.
A szociális alapon adott támogatásra különítsünk el valamilyen összeget? Senki nem mond rá
semmit?
Csősz Gabriella: Hagy olvassam át hogy mit írtatok a pályázati kiírásban. A kiíráskor tavaly
már benne volt az is hogy milyen összegre pályázik? Vagy mi ki tudjuk írni e nélkül?
Szénás Zsoltné: Mi ki tudjuk írni, nem kell benne meghatározni, hogy mennyire pályáznak. Az
nincs benne , hogy napi 300-at vagy 500 Ft-ot kaphatnak maximum, az elbíráláskor szoktuk az
igények alapján szétosztani.
Akkor az osztálykirándulásra különítsünk el 900.000-Ft-ot, vagy legyen az is 1 millió? Mert
hogy tavaly erre 932.000-Ft-ot költöttünk.
Csősz Gabriella: Szerintem most is annyi legyen mint tavaly.
Szakmáry Sándor: Szerintem meg ha mindenhol minden kevesebb, akkor legyen ez is
kevesebb.
Szénás Zsoltné: Akkor legyen a szociális alapon adott osztálykirándulás támogatásokra
900.000-Ft. Ezen túl 1 millió van az iskolai táborra, 100.000.-Ft az elutazós iskolai táborra.
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Akkor tehát 1,5 millió marad a további kulturális és sport programokra. Felezzük akkor ezt el,
750.000.-Ft kultúrára, 750.000.-Ft sport támogatásokra. Így jó?
Csősz Gabriella: Szerintem jó.
Szénás Zsoltné: Aztán majd meglátjuk. Így is lehet, hogy ezen belül tologatni kell majd az
összegeket. Akkor a Segítünk, hogy tanulhass marad 900.000.-Ft, a Segítünk, hogy sportolhass
marad 965.000.-Ft. Akkor aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel szavazzon!
A bizottság a 2017. évi elkülönített keretének tervezését 5 fő igen szavazattal jóváhagyja
és az alábbi határozatot hozza:
7/2017. (III.14) OB határozat
1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottságnak a Veresegyház
Önkormányzatának költségvetéséből megállapított, 3,5 millió forint elkülönített keretét az
alábbiak szerint osztja fel a bizottság által adandó támogatási formákra:
A Veresegyházi Fabriczius J. Általános Iskolánál szervezett osztály kirándulásokra
900.000-Ft.
Iskolai táborra (Veresegyházi Fabriczius J. Általános Iskolánál helyben szervezett napközis
táborokra) 1 millió forint.
A Veresegyházi Fabriczius J. Általános Iskola elutazós iskolai táborára 100.000.-Ft.
Kulturális pályázatokra: 750.000.-Ft .
Sport pályázatokra 750.000.-Ft.
2.) Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a 2017. évi további elkülönített kerete
a költségvetésből Segítünk, hogy tanulhass pályázatokra 900.000.-Ft, Segítünk, hogy
sportolhass pályázatokra 965.000.-Ft.
3.) Továbbá a bizottság tudomásul veszi, hogy a város költségvetéséből külön –a fentiektől
eltérő számozású - költségvetési tábla alapján az egyéb más (nem iskolai szervezésű) nyári
táborok támogatására 500.000-Ft áll rendelkezésre.
4.) A bizottság a pályázati kiírásokat ezen döntések alapján elvégzi.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
2. napirendi pont
Szénás Zsoltné: 2. napirendi pont a :„Segítünk, hogy tanulhass” pályázat kiírása. A pályázati
kiírást megkaptátok e-mailen. Sajnos elég rövid határidőt tudunk meghatározni mivel nagyon
későn lett elfogadva a költségvetés. A tartalma azonban a korábbiaknak megfelelő.
Kérem szavazunk ki ért egyet, az tegye fel a kezét!
A bizottság 5 fő igen szavazattal jóváhagyja és az alábbi határozatot hozza:
8/2017. (III.14) OB határozat
1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a 2016/17. tanév 2. félévére
kiírja a „Segítünk, hogy tanulhass” középiskolai ösztöndíjpályázatot.
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2.) A bizottság a pályázati kiírást a város honlapján és a helyben szokásos módon
közzéteszi.
3.) A benyújtott pályázatokat az áprilisi ülésén elbírálja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
3. napirendi pont
Szénás Zsoltné: 3. napirendi pont a :„Segítünk, hogy sportolhass” pályázat kiírása. A pályázati
kiírást erről is megkaptátok e-mailen. Határidő ugyanaz. A tartalma azonban a korábbiaknak
megfelelő.
Kérem szavazunk ki ért egyet, az tegye fel a kezét!
A bizottság 5 fő igen szavazattal jóváhagyja és az alábbi határozatot hozza:
9/2017. (III.14.) OB határozat
1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a 2016/17. 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 az áprilisi ülésén elbírálja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
4. napirend
Szénás Zsoltné: 4. napirendi pont: Táborozások támogatásának elvei. Lényegében eddig is
erről beszéltünk. Azt gondolom ezt is átbeszéltük szavazzunk róla!
A bizottság 5 fő igen szavazattal jóváhagyja és az alábbi határozatot hozza:
10/2017. (III.14.) OB határozat
1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság 2017 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
5. napirend
Szénás Zsoltné: 5 napirendi pont: a kulturális pályázatok kiírása civil szervezetek részére.
Akkor ide vonatkozóan megbeszéltük a 750.000- Ft-os keretet.
Kovács Péter: Azt javaslom, hogy ezeknél a pályázatoknál vegyük figyelembe, hogy mennyi
embert mozgat meg a városban.
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Szénás Zsoltné: Ami hozzánk eljut az nem mindig a nagy figyelmet igénylő rendezvények
körébe tartozik.
Nagy István: Én is azt javaslom , hogy egészítsük ki a pályázati kiírást azzal, hogy mennyi a
várható résztvevők száma.
Szénás Zsoltné: Azért azt is figyelembe kell venni, hogy a kultúra területén nincs annyi
támogatás a költségvetésben mint a sportra. Van ugyan 1 millió forint a Katonai
hagyományőrző Egyesületnek, de más ilyen szervezet nem kap támogatást. Ennek ellenére így
gondoljátok? Akkor egészítsük ki a pályázati kiírást a várható résztvevők számának
feltüntetésével. Ha így rendben szavazzunk.
A bizottság 5 fő igen szavazattal jóváhagyja és az alábbi határozatot hozza:
11/2017. (III.14.) OB határozat
1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság kiírja a településen
megvalósuló kulturális 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
6. napirend
Szénás Zsoltné: 6 napirendi pont: a sport pályázatok kiírása civil szervezetek részére. Akkor
ide vonatkozóan szintén úgy számoltunk, hogy legyen 750.000- Ft-os keret. Ha így rendben
szavazzunk.
A bizottság 5 fő igen szavazattal jóváhagyja és az alábbi határozatot hozza:
12/2017. (III.14.) OB határozat
1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság kiírja a településen
megvalósuló 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. napirend
Szénás Zsoltné: Következik a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár beszámolója 7. napirendben.
Mióta itt van az új igazgató, Berze Lajos azóta a könyvtár életre kelt, a szolgáltatások köre
bővült. Tudjuk sok probléma is van, láttuk a beszámolót. Kérem az észrevételeket tegyétek
meg.
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Nagy István: Én ezt a beszámolót nagyon élvezetes, korrekt beszámolónak találtam. A
beszámoló és abban a könyvtár helyzete arról szól, hogy mi az amit tudunk fejleszteni, mivel
tudunk haladni és nem a siránkozásról. Ez egy elismerésre méltó szándék, tervezés és jövőkép
ami ki fogja termelni azt is, hogy legyen hozzá megfelelő épület.
Csősz Gabriella: Én is pozitívnak tartom a beszámolót, kimerítően elemzett minden témát ami
érinti a könyvtár helyzetét.
Kovács Péter: Gratulálok a könyvtár munkájához. Hozzátenném, hogy a könyvtár által
szervezett programokra egyre több az érdeklődő tematikától függetlenül. Egyre kevésbé férnek
el ott a vendégekkel.
Berze Lajos: Én két gondolatot szeretnék hozzá tenni a beszámolómhoz. Leviczki Tamás
képviselő azt kérdezte tőlem, hogy az előadássorozat hoz-e több beiratkozót a könyvtárnak.
Tavaly erre vonatkozóan nem tudtam kimutatást adni de az idén már igen. Voltak erre
visszajelzések, hogy pl. „Eddig csak előadásra jártam, de most már szeretnék beiratkozni is.”
2016.-ban volt aki pénzt adományozott a könyvtárnak.
A másik gondolat amelyet el akartam mondani szintén Leviczki Tamás felvetése alapján
kapcsolódik ide, aki amikor én ide kerültem megkérdezte, hogy a Könyvtár fizikai helyzetét,
elhelyezkedését mennyire érzem problémának. Akkor azt mondtam, hogy annyi a probléma,
hogy nagyon bízom benne, hogy az első 5 éves ciklus végére jutunk el oda, hogy ez lesz
probléma. Ma már látom , hogy a könyvtár helyzetét rosszul mértem fel, ez sokkal előbb
probléma lett mint hittem volna. Ezt fokozza az a helyzet, hogy a kollégák elhelyezése is igen
problémás magán a könyvtár helyiségein belül. A GYES-ről visszajött kolléganőt alig tudom
hol leültetni. A leltározási munkát csak két lépésben lehet végezni mert a raktár lenn van az
alagsorban és kézzel, papíron kell ott a leltározást végezni mivel nincs egy olyan számítógép
amit le tudnánk oda vinni.
Leviczki Tamás: Biztos emlékeztek arra a bizonyos pályázati kiírása, ahol az előző igazgató
került a könyvtár élére. Én az ő tevékenységével sokszor nem értettem egyet, sőt ennek hangot
is adtam, sok mindent elétek tártam és úgy érzem az óta született egy jó döntés. A jelenlegi
igazgató munkájával elégedett vagyok.
Szénás Zsoltné: Van még egy dolog a könyvtár kapcsán a Berze Lajosnak mit szeretne itt
előttünk felvetni. Az induló középiskola és a könyvtár együttműködése kapcsán.
Berze Lajos: Az ősszel induló középiskola működésének engedélyezéséhez biztosítani kellett
azt, hogy a városi könyvtárral létrejöjjön egy megállapodás, biztos emlékeztek ezt nagyon
gyorsan kellett összehozni. Ezért a Waldorf Iskola szerződése mentén jött létre az új szerződés
a középiskolával, tehát ennek alapján fogalmaztuk meg, hogy milyen szolgáltatásokat tudunk
az iskola tanulóinak biztosítani. Ezt követően azonban megkerestem a középiskola
igazgatónőjét, Prehodáné Nagy Évát, hogy vannak –e felmerülő igényei a könyvtári
szolgáltatással kapcsolatban. Kiderült ezen a beszélgetésen, hogy vannak, nem is kevés. Az
iskola épületében nem lesz könyvtár azaz nekünk kell biztosítani a gimnázium tanulóinak a
kötelező irodalmat és a gimnázium oktatóinak a szakkönyveket, kézikönyveket. Az igazgatónő
összeállított erre vonatkozóan egy listát amelyek a magyar irodalom tanításához szükségesek
mind kötelező irodalom mind pedig a tanításhoz szükséges kézikönyvek vonatkozásában. Én
végeztem egy gyors kalkulációt és ha csak két példányban veszünk meg minden könyvet akkor
az nagyjából az első évben egy 100-150.000-Ft-os kiadás. Ha azt nézem, hogy a gimnázium
mit szeretne akkor az a kötelező irodalomból 6 példány, az ajánlott irodalomból 2 db, a

8

Szentírásból és a magyar helyesírás szabályaiból pedig két tanulónként 1-1 kötetet, akkor itt
már lehet osztani-szorozni, hogy ez mennyibe fog kerülni. És ekkor még csak az első évfolyam
könyv szükségletét vettem figyelembe. Tehát a további években is jelent majd kiadást. Nyilván
nem kell minden évben megvenni az első évfolyamosok irodalmát is , de sok könyvnél én azt
a bizonyos diákkönyvtári kiadású kötet árat számoltam, ami 3-4 év alatt elhasználódik és újra
meg kell venni. Ha nem ilyenből hanem keménykötésűből vásárolnánk meg akkor minden szám
után oda lehet még tenni egy nullát, mert amelyik könyv 390.-Ft papírkötésben az 3.900.-Ft
kemény kötésben. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy felmerülnek bizonyos költségek amit
valakinek állni kell, de nincs meghatározva hogy kinek. Ezt a Katolikus Egyház veszi meg vagy
az Önkormányzatnak kell finanszíroznia. A másik pedig hogy felmerül egy tárolási igény, ami
a 4 év végére kb. 1000-1500 db könyvet jelent, ami egészen biztosan nem oldható meg a
mostani könyvtárban. Ezen kívül kérdéses még, hogy csak a gimnázium tanulói kölcsönözhetik
ki ezeket a könyveket. Amennyiben az Egyház veszi meg és az lesz az igény hogy csak a
gimnázium tanulói kölcsönözhessék ezeket a könyveket akkor elkülönítetten tudom tárolni, de
más a helyzet ha önkormányzati költségen kerül megvételre és bárki kölcsönözheti. Akkor
viszont felvetődik ha kiadom kölcsönzésre az utolsó darabot és a gimnázium tanulói már nem
tudnak adott időpontban kölcsönözni belőle akkor nem tudom a megállapodásban foglaltakat
teljesíteni. Ebből is látszik , hogy egy elég bonyolult helyzet állt elő. Abban szeretném kérni a
bizottság tagjainak a segítségét, hogy az önkormányzat és az egyház felé is ezek a kérdések
tisztázva legyenek és olyan új megállapodás születhessen amely mindkét félnek a
megelégedésére szolgál.
Szénás Zsoltné: Köszönöm Lajos, hogy mindezeket elmondtad.
Nagy István: Nekem van egy javaslatom erre. A megállapodást nagyon gyorsan kellett
összehozni. A jogszabály két lehetőséget ad erre, vagy az iskola csinál saját könyvtárat, vagy
ha van lehetőség akkor a városi vagy területi könyvtár is elláthatja ezt a feladatot. Az a
javaslatom, hogy mindkét oldalról meg kell csinálni a tervezetet. Az egyház felől az igazgatónő
áraztassa be hogy ez mibe kerül és meg kell nézni városi szintről is –mert hogy nem csak a
gimnázium diákjai fognak oda járni . Tehát valami kompromisszumot kellene itt összehozni,
összegyúrni, hogy mindkét oldalnak megfeleljen ez. Mindezt egy olyan jellegű ütemezéssel,
hogy mi az ami szeptemberre a tanévkezdésre kell és mi az amit a következő években lesz
szükséges beszerezni.
Berze Lajos: Én úgy érzem, hogy az első évet még mi saját erőből is meg tudjuk oldani. Ez
akkor lesz majd problematikusabb ha egymás után indulnak majd az osztályok. Továbbá ha jól
tudom amikor teljes üzemre kapcsol a gimnázium akkor 16 osztályt kell majd kiszolgálni.
Nagy István: Két párhuzamos osztály fog működni 4 évfolyammal, távlatokban elképzelhető,
hogy lenyúlik majd 6 évfolyamig, de egy hatosztályos osztállyal.
Szénás Zsoltné: Akkor Lajos nektek kell valamilyen megállapodást összehoznotok a
gimnázium igazgatónőjével és hozzánk benyújtani és akkor mi abból csinálunk egy
előterjesztést.
Nagy István: Mindezt úgy, hogy tartalmazza mivel kell indulni most és mire kell majd
fölfejleszteni.
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Kovács Péter: Előnyös lesz, hogy a városi könyvtár nyújtja a szolgáltatást a gimnáziumnak.
Az egész város átalakul majd ha már működik a gimnázium. Azok a fiatalok akik most eltűnnek
a városból azok itt lesznek minden délután.
Szénás Zsoltné: Én köszönöm akkor a beszámolót. Magáról a beszámolóról szavazzunk! Aki
egyetért kézfelemeléssel szavazzon!
A bizottság 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
beszámolóját elfogadja és egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:
13/2017 (III.14.) OB határozat
1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár 2016. éves munkájáról szóló beszámolót jóváhagyta. Javasolja képviselő
testület felé elfogadásra továbbítani.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: elnök
Szénás Zsoltné: Más egyéb téma van-e még? Igen, a Veresi Krónikáról néhány szóban kérjük
a Kovács Pétert mondja el milyen változások vannak.
Kovács Péter: A Veresi Krónika 32 oldal terjedelemre csökkent. A nyomda árat emelt és a
városi költségvetés megszorításai miatt szűkösebb a rendelkezésre álló összeg. Ezért
mindenkinek helytakarékosabb módon kell dolgozni. A terjesztés továbbra is a Postánál marad,
mivel több tárgyalás után a Posta új vezetése normalizálta a helyzetet. A példányszám 6000 dbra csökkent, 1000-1500 háztartás biztosan nem kap majd újságot, mert nem jelenik meg annyi
példányban a lap mint amennyi az ingatlanok száma.
Csősz Gabriella: Minden hónapban ugyanazon lakosok maradnak ki?
Kovács Péter: Úgy próbálja orvosolni a Posta a helyzetet, hogy ahonnan sok panasz jön ott
kezdik a terjesztést a következő hónapban. Pl. ha az Ivacsról jön sok bejelentés akkor a
következő lap terjesztését ott kezdik, de abban a hónapban a belvárosi rész nem kap. Ezt
cserélgetik havonta, a panaszokat előre véve. Meg kell mondanom, hogy jelen pillanatban 40
oldal és 7500 példány lenne az ideális az ingatlanok számát és a kötelező példányokat tekintve.
De ez a jelenlegi költségvetési helyzetben nem megoldható. Mindezt csak tájékoztatásként
mondtam el a bizottság tagjainak.
Szénás Zsoltné: Ha nincs további megtárgyalandó téma akkor az ülést bezárom.
Szénás Zsoltné
elnök

Leviczki Tamás
bizottsági tag
Balogh Ildikó
jegyzőkönyv vezető
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