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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és 

Sport Bizottsága 2017. április 11-én tartott rendes ülésén. 

 

Jelen vannak:      Szénás Zsoltné elnök, 

Bobál Imréné, Csősz Gabriella, Nagy István, Szakmáry Sándor, Vastag 

András tagok 

 (6 fő) 

Csécsyné Dr.Drótos Edina, Cserháti Ferenc, Csáthy Tamás, Kelemenné 

Boross Zsuzsanna, Berze Lajos meghívott 

                 Balogh Ildikó  bizottsági referens  

(Leviczki Tamás bizottsági tag, valamint Prehodáné Nagy Éva meghívott 

később fog érkezni) 

 

Szénás Zsoltné elnök: Köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság 6 fővel 

határozatképes. Az ülést megnyitja.  

 

Szénás Zsoltné elnök: A mai bizottsági ülés napirendje az alábbi: 

 

1. Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola                                         Szénás Zsoltné 

intézményvezetői pályázatának véleményezése (zárt ülés)                                    elnök 

 

2. Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani                             Szénás Zsoltné 

Intézmény intézményvezetői pályázatának véleményezése                                   elnök 

(zárt ülés) 

 

3. A Váci Mihály Művelődési Ház beszámolója                            Kelemenné Boross Zsuzsanna  

a 2016. évi tevékenységéről                                                                   intézményvezető 

 

4. A Veresegyházi Katolikus Gimnázium és a                                                  Szénás Zsoltné 

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár között megállapodás                                        elnök 

 módosításának jóváhagyása                                                               

 

5. Élen a sportban élen a tanulásban” díjak adományozásához                          Szénás Zsoltné 

pályázat kiírása                                                                                                     elnök 

 

6. Nappali középiskola indítási folyamatának figyelemmel                      Prehodáné Nagy Éva 

kisérése a felvételi eredmények tükrében                                                   szervező-igazgató 

 

7. „Segítünk, hogy tanulhass” pályázatok elbírálása (zárt)                                Szénás Zsoltné 

                                                                                                                          elnök 

8. Segítünk, hogy sportolhass” pályázatok elbírálása (zárt)                              Szénás Zsoltné 

                                                                                                                               elnök 

 

9. Egyebek  (pályázatok : zárt)                                                                       Szénás Zsoltné 

                                                                                                                               elnök 

 

 

 



2 

 

A napirendekről kérem szavazzunk. Aki a napirendet  elfogadja kérem szavazzon!     

 

A napirendet a bizottság 6 fővel, egyhangúlag megszavazta.  

 

Szénás Zsoltné: A jegyzőkönyv hitelesítésére   Csősz Gabriellát kérem meg. Erről is kérem, 

hogy szavazzunk! 

 

A bizottság a jegyzőkönyv hitelesítésére   Csősz Gabriella személyét 5 fő igen szavazatával, 

1 fő tartózkodással  jóváhagyja. 

 

1.napirend  

 

Szénás Zsoltné: A bizottság ülésének napirendi pontjai úgy álltak össze, hogy az elején két 

napirendi pont zártkörű ülést igényel. Az első a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti 

Iskola azaz a Zeneiskola intézményvezetői pályázatának véleményezése , ezért kérem Csáthy 

Tamást, hogy hagyja el a termet.   

 

Csáthy Tamás kiment. 

 

 

 

14/2017  (IV.11.)  OB határozat 

 

1. A bizottság a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

intézményvezetői megbízására Csécsyné dr. Drótos Edinát javasolja. 

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

elé. 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök  

 

2.napirend  

 

Szénás Zsoltné: A bizottság  második napirendje Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai és 

Módszertani  Intézmény intézményvezetői pályázatának véleményezése   

 

Ezért kérem Csécsyné Drótos Edinát, hogy hagyja el a termet és egyidejűleg kérem Csáthy 

Tamást, hogy jöjjön be. 

 

Csécsyné Dr. Drótos Edina kiment, Csáthy Tamás bejött. 

 

 

15/2017  (IV.11.)  OB határozat 

 

1.) A bizottság a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Intézmény intézményvezetői 

megbízására  Csáthy Tamást javasolja. 

2.)  A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a javaslatot terjessze a képviselő-testület 

elé. 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök  
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Ezt követően Csáthy Tamás távozott a bizottsági ülésről, Csécsyné Dr. Drótos Edina visszajött 

a terembe. Egyidejűleg bejött a további két meghívott Kelemenné Boross Zsuzsanna és Berze 

Lajos is. 

 

3.napirend  

 

Szénás Zsoltné: 3 napirend a Váci Mihály Művelődési Ház beszámolója  a 2016. évi 

tevékenységéről , előadója Kelemenné Boross Zsuzsanna . 

 

Bobál Imréné: Valaki azt mondta, hogy az Innovációs Központban nincs semmi sem. Na ebből 

a beszámolóból az látszik, hogy igen is van.  

 

Szénás Zsoltné: A Művelődési Ház kapcsán két részre kívánom bontani a témát. Egyik a 

Művelődési Ház beszámolója a másik felmerülő problémák, feladatok. 

Tehát először a beszámolót kérem Kelemenné Boross Zsuzsától, amennyiben van kiegészíteni 

valója mert az anyagot már korábban átküldte, mindenki látta. 

 

Kelemenné Boross Zsuzsanna: A beszámoló a fontos dolgokat tartalmazza. Azonban fontos 

arra kitérni, hogy a 2017. évi költségvetésünket a tavalyihoz képest 17 millióval csökkentették, 

ami nem tartható már azért sem mert a kötelező béremelés költsége pont ennyi. A művelődési 

ház épülete túlterhelt, az alkalmazottakat túlórában is kell foglalkoztatni. 

 

Szénás Zsoltné: Leviczki Tamás megérkezett 14 óra 45 perckor.  A jelen lévő bizottsági tagok 

száma 7 főre emelkedett. A Tamás kedvéért mondom, hogy a  Művelődési Ház beszámolója 

kapcsán  két részre bontottam a témát. Egyik a Művelődési Ház beszámolója a másik felmerülő 

problémák, feladatok. Most a beszámolónál tartunk . Mindenki olvashatta. Van-e kérdés? 

 

Szénás Zsoltné: Ha nincs több hozzászólás akkor szavazzunk! Aki egyetért a beszámoló 

elfogadásával kérem szavazzon! 

 

A bizottság jelen lévő tagjai  egyhangúlag, azaz 7 fővel támogatják a beszámoló elfogadását.  

 

Ennek megfelelően a bizottság az alábbi határozatot hozza: 

 

16/2017  (IV.11.)  OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Váci Mihály Művelődési Ház 

2016. éves munkájáról szóló beszámolót jóváhagyta.  

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

Szénás Zsoltné: A Művelődési Ház kapcsán a második téma a problémák: van teremhiány vagy 

nincs teremhiány? Túl sok időt kell biztosítani a Színháznak vagy sem? Jut hely az igénylő 

csoportoknak is bejutni vagy sem? 

 

Kelemenné Boross Zsuzsanna: A Művelődési Ház épületében ugye hétköznapokon ott  

működik az EGYMI. A Színházzal pedig olyan szerződésünk, van, hogy a szabad kapacitásunk 

terhére adunk nekik termet, de egyre nagyobb az igény, mivel már 40 előadásuk van egy évben.  

Sok más színjátszó csoport is helyet igényelne, ezekből vannak problémák.  
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Megérkezett Prehodáné Nagy Éva meghívott vendég. 

 

Kelemenné Boross Zsuzsanna: Az Innovációs központban a konferencia termet nehéz kiadni 

mert magas a költsége. A többi termet illetően általában délután 15 órától vannak foglalkozások 

este 21-ig.  

 

Cserháti Ferenc: Az EGYMI ősztől már az új épületben kezdi a tanévet. Akkor a Műv. Házat 

hétköznapi napokon napközben be lehetne zárni. A Színháznak pedig kulcsot kell adni, hogy 

addig próbáljanak amíg akarnak. 

 

Kelemenné Boross Zsuzsanna: Én azt nem vállalom fel hogy kulcsot kapjon egy külsős 

szervezet. 

 

CSécsyné Dr. Drótos Edina: Szerintem jó a teremkihasználtsága az Innovációsnak. Kulcsot 

én sem adnék másnak.  A Színház pedig maga alkalmazhatna egy takarítónőt. 

 

Nagy István: A Színházzal van bérleti szerződés, azt úgy kell pontosítani, hogy meddig áll 

rendelkezésére az épület, ha tovább használják fizessék meg. 

 

Leviczki Tamás:  Ha Színház hajnal 1-ig próbál akkor fizesse is ki ennek a költségét. 

 

Kelemenné Boross Zsuzsanna: Dolgozom egy ilyen tartalmú bérleti szerződésen. 

 

Cserháti Ferenc: Az intézményvezető asszony  majd úgyis meg a Polgármester Úrhoz,  és 

majd tájékoztat minket. A Műv. Ház költségvetését újra kell gondolni. 

 

4.napirend  

 

Szénás Zsoltné: Akkor ezzel ezt a témát le is zárhatjuk. Szeretettel köszöntöm Prehodáné Nagy 

Évát, a Veresegyházi Katolikus Gimnázium szervező igazgatóját. A következő napirendi pont 

amire őt is meghívtuk a  Veresegyházi Katolikus Gimnázium és a Kölcsey Ferenc Városi 

Könyvtár között megállapodás módosításának jóváhagyása.    

 

Nagy István: Az eredeti megállapodás nagyon gyors léptekben született, mivel az induláshoz 

szükség volt rá. 

 

Berze Lajos: Ez a megállapodás most haladékot ad nekünk egy kicsit.  

 

Szénás Zsoltné: Ha nincs kérdés akkor szavazzunk! Aki egyetért tegye fel a kezét! 

A bizottság jelen lévő tagjai  egyhangúlag, azaz 7 fővel támogatják a megállapodás módosítását.  

 

Ennek megfelelően a bizottság az alábbi határozatot hozza: 

 

17/2017  (IV.11.)  OB határozat 

 

1. A bizottság elfogadásra javasolja a Veresegyházi Katolikus Gimnázium és a 

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 176/2016.(IX.15.)KT. számú határozatban foglalt 

jóváhagyás alapján kötött megállapodásának módosítására vonatkozó tervezetét 

arról, hogy - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 56.§ (2) bekezdése alapján – a leendő 
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veresegyházi katolikus gimnázium tanulói az ingyenesen igénybe vehető könyvtári 

alapszolgáltatásokon túl milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe ingyenesen vagy 

kedvezményes díjszabás ellenében a Könyvtártól. 

2. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a javaslatot terjessze a képviselő testület 

elé. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök 

 

Kelemenné Boross Zsuzsanna elhagyja a termet 15 óra 30-kor. 

 

 5.napirend 

 

Szénás Zsoltné: Azt kérem, hogy az 5. és a  6. –napirendet cseréljük meg, hogy Prehodáné 

Nagy Évának ne kelljen végigvárni azt. Tehát 5. napirend: a nappali középiskola indítási 

folyamatának figyelemmel kisérése a felvételi eredmények tükrében. 

 

 

Prehodáné Nagy Éva: Örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés az intézménnyel kapcsolatban.  

A mérföldkövek,  ahogy a működésünk előkészületei összeállnak: 2016. november 3-án 

kaptunk OM azonosítót. Ha ez nem lett volna meg november 15. előtt akkor nem tudtuk volna 

megszervezni a felvételit. A másik fontos esemény 2017. április 19-e lesz, amikor megkapjuk 

az értesítést, hogy kik lesznek a mi  diákjaink.  A diákok névsorával párban áll a tanárok 

névsora.   Úgy érzem, hogy most minden sínen van. A részletesebb anyagot e-mailben 

elküldtem.  Azt viszont el kívánom  mondani, hogy a Református Általános iskola nélkül nem 

tudtuk volna így megszervezni a felvételit, köszönet nekik érte. Nagyon gördülékeny az 

együttműködés mindenkivel. Nagy örömmel készülünk az iskola indítására és nagyon 

szeretnénk még ebben a tanévben találkozni a leendő tanulóinkkal. 

 

 

Szakmáry Sándor: Testnevelő tanár úgy tudom probléma? 

 

Prehodáné Nagy Éva: Igen,  holnap fogok 3 jelölttel találkozni.  Arról hogy a testnevelés órák 

hol fognak zajlani még nem tudok biztosat. 

 

Leviczki Tamás: Ha megfelel akkor mi a Sport utca 2-ben általunk használt DOJO nevű 

helyszínt fel tudjuk ajánlani mert ott mi jellemzően nem tartunk edzést 10:00 – 16:00 óra között.  

 

Cserháti Ferenc: A gimnázium építésére a konzorciumi megállapodás is létrejött. 

 

Szénás Zsoltné: Akkor köszönjük a beszámolót a szervező –igazgató asszonynak. 

 

 6.napirend 

 

Szénás Zsoltné: A következő napirend  az „Élen a sportban élen a tanulásban” díjak 

adományozásához  a pályázat kiírása. 

A múlt évben felmerült sok probléma a pályázattal kapcsolatban.  Hová érkezzen be a pályázat, 

meddig lehessen pályázni, veresi gyerekek pályázhassanak vagy ha ide járnak más településről 

azok is, a Fabriczius Iskola tanulóinak vagy másoknak is szóljon-e, stb. 
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Csősz Gabriella: Ha kiterjesztjük akkor más iskolákhoz hogy jut el? 

 

Nagy István: Minden iskola csináljon ilyet magának, így csinálja a Fabriczius is szerintem ne 

terjesszük ki a városra. Inkább vegyük le a napirendről. 

 

Csécsyné Dr. Drótos Edina:  Sok más vetülete is van a dolognak ha kiterjesztenénk. Ha azt 

akarjuk, hogy más iskola is kapjon akkor előtte meg kellene kérdezni őket. 

 

Szénás Zsoltné: Én azt mondanám, hogy terjesszük ki a város minden iskolájára. 

 

Csécsyné Dr. Drótos Edina: Meg kell nézni, hogy mi a cél, kit akarunk támogatni. 

 

Csősz Gabriella:  Szerintem ezt a díjat igazából kompenzálni tudják a sportdíjak amit a város 

ad.  

 

Szénás Zsoltné: A Fabriczius Alapítvány külön ad minden évben de szinte ugyanazok kapnak 

tőlünk mint tőlük, össze is vonhatnánk.  Ha most levesszük a napirendről akkor ebben az évben 

már nem tudjuk adni ezt a támogatást. A Fabriczius Iskolára nem érdemes korlátozni, mert 

ugyanazok kapják akik az alapítványtól. Én azt mondom adjunk egy keretet oda erre a célja az 

alapítványnak. 

 

Nagy István: Akkor ez már közös díj lesz. 

 

 

Szénás Zsoltné: Akko nem pályázatot írunk ki. Akkor levesszük napirendről? Májusban az 

Alapítványnak adott összegről még dönthetünk.  Szavazzunk arról, hogy levegyük napirendről! 

Aki egyetért szavazzon ! 

 

7 fő igen szavazatával az „Élen a sportban, élen a tanulásban pályázati kiírást a bizottság levette 

a napirendjéről. 

 

Szénás Zsoltné: Távozott Prehodáné Nagy Éva, Vastag András  16:30-kor. Jelen van 6 fő 

bizottsági tag. 

 

 7 .napirend 

 

Szénás Zsoltné: Segítünk, hogy tanulhass” pályázatok elbírálása (zárt ülés keretében) 

 

18/2017  (IV.11.)  OB határozat 

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

    adományozza oda a 2016/2017. tanév 2. félévére. 

2. A támogatások egy havi összege: 80.000 Ft, 5 hónapra 400.000 Ft. 

 

3. A támogatás 2017. február hónaptól 2017. június hónapig esedékes havi átutalás  

    formájában. 

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

    tegye meg. 

 

Határidő: 2017. április  30. 

Felelős: elnök  
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          8 .napirend 

 

Szénás Zsoltné: Segítünk, hogy sportolhass” pályázatok elbírálása (zárt ülés keretében):  

 

19/2017  (IV.11.)  OB határozat 
1. A bizottság a „Segítünk, hogy sportolhass” sport-támogatást 22 gyermek részére adományozza 

oda a 2016/2017. tanév 2. félévére. 

2. A támogatások egyszeri átlagösszege: 18.181.- Ft/fő, összesen 400.000 Ft. 

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

    tegye meg. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: elnök  

 

 

 

 9.napirend 

 

Szénás Zsoltné: Egyebek mint utolsó napirend: Két pályázat érkezett. Egy a kulturális 

pályázatokra egy a sport pályázatokra. 

 

20/2017  (IV.11.)  OB határozat 
1. A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság kulturális programok megvalósításának 

támogatása címén 65.180.-Ft  azaz hatvanötezer-egyszáznyolcvan forint  támogatást nyújt a 

Baranyai János  Vasútbarát és Modellező Klub számára a Veresegyházon tanuló általános 

iskolások részére – nyári tábor programjaként – a Vasúttörténeti Parkba szervezett 

kirándulásának költségeihez.  

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

 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: elnök  

 

 

21/2017  (IV.11.)  OB határozat 

 

1. A bizottság sport programok támogatására meghirdetett pályázat alapján támogatásra 

javasolja Letanóczki István pályázatát, gyermekének, Letanóczi Dalmának az 

asztalitenisz sportágban versenyre utaztatás költségeihez való hozzájárulást 50.000 Ft  

azaz ötven-ezer forint összegben. 

 

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

 

Határidő:2017. május 31. 

Felelős: elnök  

 

 

 

 

Szénás Zsoltné: Ha nincs további megtárgyalandó téma akkor az ülést bezárom. 
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 Szénás Zsoltné     Csősz Gabriella 

       elnök       bizottsági tag 

 

 

         Balogh Ildikó 

     bizottsági referens 


